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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Velencei Bizottság: Indokoltak az új ukrán oktatási törvény elleni bírálatok 
2017. december 8. – MTI, Magyar Idők, mno.hu, Magyar Idők 

Joggal bírálják Ukrajna szomszédjai – közöttük Magyarország – a szeptember 5-én elfogadott 

új ukrán oktatási törvényt, amely csak az általános iskola első négy osztályában engedélyezi a 

nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását – közölte pénteken a Velence Bizottság. Az Európa 

Tanács független alkotmányjogászokból álló szerve pénteken elfogadott véleményében 

leszögezte: legitim Ukrajnának az a törekvése, hogy polgárainak az államnyelven, az ukránon 

történő folyékony beszéd elősegítésével kezelni akarja az egyenlőtlenségeket, de a 

jogszabálynak a kisebbségi nyelveken való oktatás korlátozásával kapcsolatos rendelkezései 

kiváltotta erőteljes hazai és nemzetközi bírálatok indokoltak. A Velencei Bizottság véleménye 

szerint az ukrán tannyelvű oktatásra történő radikális átállás jóval kevesebb lehetőséget 

biztosít a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvükön való tanulásra, így az új szabályozás 

komoly aggodalmakat vet fel az oktatás minőségével kapcsolatban.  

 

Potápi: a külhoni magyar vállalkozások támogatása a szülőföldön boldogulás 
elősegítésének eszköze 
2017. december 9. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Webrádió, beol.hu, heol.hu  

A külhoni magyar fiatal vállalkozók és családi vállalkozások támogatása hathatósan 

hozzájárul a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásához - jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a felvidéki 

Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 

szervezésében megrendezett Év vállalkozója gálán. Potápi Árpád János a révkomáromi Tiszti 

Pavilonban tartott rendezvényen a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseiről és azok 

megvalósításának eszközeiről beszélt. Elmondta: 2014-től a nemzetpolitikában a szülőföldön 

való boldogulás elősegítésében előtérbe kerültek gazdasági eszközök, ennek szellemében 

2016-ban a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program valósult meg, 2017-ben pedig a 

külhoni magyar családi vállalkozásokra fókuszáltak. 

 

Potápi: az ostravai magyarok is ragaszkodnak nemzetükhöz és kultúrájukhoz 
2017. december 9. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Webrádió   

Az ostravai magyarok megtartották magyarságukat, nemzetükhöz és kultúrájukhoz való 

ragaszkodásukat - hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

csehországi Ostravában. Potápi Árpád János pénteken a Cseh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetsége Ostravai Helyi Egyesülete fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartott 

ünnepségen kiemelte: az ostravai magyarok nem felejtették el, honnan jöttek, és megtartották 

felvidéki gyökereikhez való kötődésüket - írta a Miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott 

közleményében. "Az egész magyar nemzet hálával tartozik az ostravai magyarságnak azért, 
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hogy nyelvük és kultúrájuk ápolása mellett életben tartották Esterházy János emlékezetét" - 

idézték az államtitkár szavait.  

 

Szilágyi Péter: tízszeresére nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg 
2017. december 8. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Az elmúlt években több mint tízszeresére nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg: míg 2009-

ben csupán 9,1 milliárdot, az idén és jövőre - beleértve a gazdaságfejlesztésre fordított 

forrásokat is - már 100-100 milliárd forintot fordítanak a nemzetpolitikai célok 

megvalósítására - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára 

pénteken Hajdúszoboszlón. Szilágyi Péter a Rákóczi Szövetség hajdúszoboszlói találkozóján - 

amelyen százhúsz felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi és anyaországi iskolaigazgató, 

intézményvezető és vezető tanár vesz részt - elmondta: 2018. január elsejétől a külhoni 

magyarok részére is elérhetővé teszik az anyasági támogatást és a babakötvényt.  Előbbi 

juttatás összege 64 125 forint - ikrek esetén 85 500 forint -, a babakötvény összege jelenleg 42 

500 forint - ismertette Szilágyi Péter.   

 

Kelemen Hunor az igazságosság évét várja a 2018-as esztendőtől 
2017. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szerint 2018 az igazságosság éve kell, hogy legyen az erdélyi magyarság 

számára. Az RMDSZ elnöke Marosvásárhelyen beszélt erről pénteken, a szövetség 

kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) ülésén. A politikus 

elmondta: az RMDSZ az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában című programsorozattal 

készül az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés 

centenáriumi évére. Az MTI szerint hozzátette: azt szeretnék felmutatni, hogy az erdélyi 

magyarság Románia értékteremtő közössége, és ekként szeretne megmaradni. „Ehhez a 

gyulafehérvári ígéretek betartásán keresztül vezet az út” – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Latorcai: a nemzethez tartozást igazán a kettős állampolgárság hozta el a dél-
amerikai magyaroknak 
2017. december 8. – MTI, origo.hu, Magyar Idők    

A kettős állampolgárság lehetővé tétele hozta el igazán a nemzethez tartozást a Dél-

Amerikában élő magyarság számára - hangoztatta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a 

"Magyar kéznyomok Ibér-Amerikában" című konferencián pénteken a parlamentben.Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki: az egyszerűsített honosítás 

bevezetésével a kormány a magyar nemzet közjogi egységét teremtette meg. "Mára elértük az 

egymillió új állampolgárt" - mondta, megjegyezve: az új alaptörvény is a nemzeti 

összetartozás melletti tanúságtételről szól. Jelezte azt is, hogy az ugrásszerűen 

megemelkedett támogatásokat rendszerszintűvé tudták alakítani, segítve egyebek mellett az 

oktatás- és a gazdaságfejlesztést, továbbá a diaszpóra megerősítését. 
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Felavatták és felszentelték a vereckei honfoglalási emlékmű új oltárkövét 
Kárpátalján 
2017. december 10. – MTI, Magyar Idők  

Ünnepélyesen felavatták és felszentelték vasárnap a kárpátaljai Vereckén a honfoglalási 

emlékmű Budapest VII. kerület önkormányzata Fidesz-frakciójának támogatásával készült új 

oltárkövét, amellyel az ukrán nacionalisták által néhány éve megrongált szakrális 

gránittömböt pótolták. A jelenleg több kilométeren át fél méter vastag hóban csak gyalog 

megközelíthető emlékműnél mondott ünnepi beszédében Bajkai István, Budapest VII. 

kerületének alpolgármestere, aki személyesen is szponzorálta az oltárkőállítást, ünnepi 

beszédében hangsúlyozta: "Azért jöttünk ma Vereckére, hogy ezt a mindannyiunk számára 

szimbolikus helyet megszenteljük. Egy oltárt avatunk fel, ahol több mint ezer év tekint le 

ránk." Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az 

ukrán parlament képviselője beszédében azt emelte ki, hogy a kárpátaljai magyarság 

felelőssége a vereckei honfoglalási emlékműnek mint össznemzeti szimbólumnak, szakrális 

helynek a megőrzése. 

 

Háromnapos óvodai projektpedagógiai képzés kezdődött Nagyváradon 
2017. december 8. – MTI, Krónika, Webrádió, karpatalja.ma  

Háromnapos óvodai projektpedagógiai képzés kezdődött pénteken Nagyváradon a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében. A képzés keretében magyarországi 

szakemberek alapozzák meg projektpedagógiai szemléletet és módszertant 25 erdélyi és 

partiumi óvodapedagógus számára. A programot köszöntő Szilágyi Péter helyettes 

nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a magyar kormány az identitásőrzés első 

lépcsőfokának számító anyanyelvi óvodai oktatást kívánta megerősíteni a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programmal. Megjegyezte: a program keretében 38,6 milliárd forintból 150 

új óvoda és bölcsőde épül és több mint 400 intézmény felújítása valósul meg a Kárpát-

medencében. 

 

Hálaadó adventi szentmisével zárult a Szent László-év 
2017. december 10. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők  

Hálaadó adventi szentmisével zárult vasárnap a Szent László-év - tájékoztatta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az MTI-t. A budapesti Szent István-

bazilikában Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek által főcelebrált szentmisén részt 

vett Gaal Gergely (KDNP) országgyűlési képviselő, a Szent László-év tanácsadó testületének 

elnöke és Lomnici Zoltán, a tanácsadó testület tagja, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. 

A záró szentmisét megelőző naptól a bazilika előterében a "Szent László király, a hit bajnoka, 

a haza hőse" című vándorkiállítást tekinthették meg az érdeklődők. 
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Átadták a nagyváradi Csillagocska református zeneóvoda felújított épületrészét 
2017. december 10. – Krónika, MTI 

Nagyváradon vasárnap este átadták a Csillagocska református zeneóvoda felújított 

épületrészét. A felújítást a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében mintegy 40 

millió forinttal támogatta a magyar kormány. Az átadón Grezsa István, a Miniszterelnökség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos képviselte a magyar 

kormányt. A magyar közmédiának adott nyilatkozatában azért tartotta fontosnak az 

óvodafelújítást, mert az a gyarapodásról szól. „Így kell felkészülnünk Trianon 100. 

évfordulójára, hogy megerősítjük magunkat óvodákban, iskolákban, egyetemekben, magyar–

magyar kapcsolatokban a Kárpát-medencében” – jelentette ki a kormánybiztos. 

 
Szili Katalin: fontos a nemzetpolitikában létrejött Kárpát-medencei kooperáció 
2017. december 8. – MTI  

 Fontos az a Kárpát-medencei kooperáció, amely a nemzetpolitikában létrejött, 2016 a fiatal 

vállalkozók éve volt, az idei a családi vállalkozások, a jövő esztendő pedig a családok éve lesz - 

mondta a határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott 

pénteken telefonon az MTI-nek. Szili Katalin, aki beszédet is mondott a Böjte Csaba ferences 

szerzetes által létrehozott nagyszalontai gyermekotthonnak rendezett karácsonyi 

jótékonysági esten, elmondta: a város polgármesteri hivatala tizenötödször rendezi meg a 

gálát, amelyen a település és a környék vállalkozói vesznek részt. Közölte: a jótékonysági 

esten az idén a szegénység, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthona és 

a száz gyermek ügyével foglalkoznak, akiket Böjte Csaba, a szervezet alapítója nevel az 

említett intézményben, és az esttel a gyermekotthont támogatják. 

 

A román külügy üdvözli, hogy a Velencei Bizottság jogosnak nevezte az ukrán 

oktatási törvényt ért bírálatokat 

2017. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI 

Üdvözölte a román külügyminisztérium pénteken a Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási 

törvényről aznap közzétett véleményét, amelyben az Európa Tanács független 

alkotmányjogászokból álló konzultatív testülete jogosnak nevezte a jogszabályt ért 

bírálatokat. A minisztérium közleményében arra emlékeztette a kijevi vezetést, hogy a 

kétoldalú kapcsolatok legmagasabb szintjén vállalt kötelezettséget a kisebbségek anyanyelvű 

oktatásában előidézett problémák helyrehozására a Velencei Bizottság észrevételei alapján. 

 

231 ezer aláírást gyűjtött az RMDSZ a Minority SafePackre 
2017. december 8. – transindex.ro 

Ma reggelig 231 ezer aláírás gyűlt össze a Minority SafePack európai kisebbségi polgári 

kezdeményezés támogatására Erdélyben – jelentette be Kelemen Hunor a pénteki, 

marosvásárhelyi SZKT-n. A vállalt 250 ezer aláírást össze fogjuk gyűjteni, és letesszük az 

asztalra – ígérte a szövetségi elnök. Az őshonos kisebbségek értéket jelentenek az EU-nak, és 
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ha valóban fontos ez az EU-nak, ha meg akarja őrizni nyelvi és nemzeti sokszínűségét, előbb-

utóbb lépnie kell az érdekükben. Az EU nem lehet megosztott, nem lehet az, hogy Dél-Tiroltól 

Dániáig a kisebbségek jogai biztosítottak, és emellett van egy problémás Közép-Kelet-

Európánk – mondta Kelemen.  

 

Marosvásárhelyi utcanévtáblák: a helyi RMDSZ kitart a határozat mellett 
2017. december 8. – maszol.ro 

A prefektus átirata mondvacsinált kifogásokkal igyekszik alátámasztani, hogy miért 

törvénytelen, hogy Marosvásárhelyen az önkormányzat utcákat nevezzen át – fogalmazott 

Vass Levente azt követően, hogy Lucian Goga megyei prefektus kifogásolta a marosvásárhelyi 

utcanevek kétnyelvűségére vonatkozó határozatokat. 

 

Emléktáblát avattak a marosvásárhelyi Puczi Béla tiszteletére Budapesten 
2017. december 10. – Krónika 

Emléktáblát avattak vasárnap a budapesti Nyugati pályaudvar falán, a parkoló felőli oldalon 

Puczi Béla tiszteletére, aki az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom idején a 

magyarok védelmére kelő cigányokat vezette. A rendezvényen Setét Jenő, az Idetartozunk 

Egyesület elnöke azt mondta, még soha nem hallotta mástól, hogy olyan világosan fogalmazta 

volna meg az identitását, a kötődését, mint Puczi Béla, aki akkor is ragaszkodott ahhoz, hogy 

egyszerre magyar és cigány is, amikor kínozták. „Ez nagy helytállás” – tette hozzá. 

 

Magyar nyelvterületen pörög a legjobban a Minority SafePack aláírásgyűjtése 
2017. december 10. – transindex.ro 

360 ezer európai uniós állampolgár támogatta eddig a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezést, és a munka folytatódik: össze fogjuk gyűjteni az egymillió aláírást, mondta 

el Gyergyószentmiklóson Vincze Loránt, aki szombaton Udvarhelyszékre és Gyergyószékre 

látogatott, ahol folytatódik az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtése.  

 

„Visszatért” Marosszentgyörgyre Petőfi 
2017. december 11. – szekelyhon.ro 

A település minden ötödik lakosa részt vett szombaton délután a Petőfi Sándor-szobor 

avatóünnepségén a helyi iskola előtti szökőkút mellett. Vendégek jöttek az egész Kárpát-

medencéből, az anyaországból, de sokan eljöttek Marosvásárhelyről és a környező 

településekről. A szoboravatás így a megye magyarságának ünnepévé vált. 

 

 

Minority SafePack: már több mint 40 ezer aláírást gyűjtött össze az MKP 
2017. december 9. – hirek.sk 

Európa-szerte, így Szlovákiában is gőzerővel zajlik az őshonos nemzeti kisebbségek európai 

jogvédelme, a Minority SafePack érdekében a FUEN által indított aláírásgyűjtés. A 
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kisebbségvédelmi kezdeményezés sikeréért szlovákiai viszonylatban leghatékonyabban a 

Magyar Közösség Pártja munkálkodik, amelynek november végéig a beígért 50 ezerből már 

40 ezer aláírást sikerült összegyűjtenie. A vonatkozó részletekről Berényi József, a FUEN 

szlovákiai megbízottja beszélt a hirek.sk-nak. 

 

Mészáros András filozófus a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnöke 
2017. december 9. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2017. december 7-én tartotta éves közgyűlését. A 

közgyűlés második felében az alapszabály módosítása után került sor az SZMAT új 

vezetőségének megválasztására. A tagság a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnökévé 

Mészáros András professzort, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszékének oktatóját, az MTA külső tagját választotta. 

 

Ifjúságkutatási kerekasztal a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 
2017. december 9. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Tényleg reménytelen az Y és Z generáció helyzete? Hogyan látják a fiatalok a világot? Mi 

motiválja őket, mit tartanak a legfontosabbnak? Képesek hűek maradni nemzeti 

identitásukhoz? A GeneZYs 2015 és a Magyar Ifjúság 2016 kutatások szlovákiai 

eredményeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők a Pozsonyi Magyar Szakkollégium által 

szervezett kerekasztal-beszélgetésen. 

 

Üzleti találkozó az együttműködés és együtt gondolkodás jegyében 
2017. december 9. – Felvidék Ma 

Több mint ötven vállalkozó vett részt a Magyar Nemzeti Kereskedőház ipolysági regionális 

irodája által rendezett I. Garam és Ipoly menti üzleti találkozón. Az István Pincészet és 

Panzióban december 7-én lezajlott szakmai találkozó célja az ismerkedés és a tapasztalatcsere 

mellett a rendelkezésre álló pályázati lehetőségekről való tájékozódás volt. 

 

Készen áll tárgyalni a Vajdaság pénzeléséről szóló törvényről a szerb 
pénzügyminiszter 
2017. december 10. – Pannon RTV 

A miniszter azonban hozzátette, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az is szükségeltetik, hogy 

ezt valaki politikailag releváns témának tartsa. Készen áll tárgyalni Vajdaság Autonóm 

Tartomány pénzeléséről szóló törvényről Dušan Vujović szerb pénzügyminiszter, arról a 

jogszabályról, amely – szavai szerint – minden részletre és árnyalatra kiterjedő jogi keretet 

jelentene, és amelyet ő “szakmabeliként és közgazdászként is szeretne látni”. 

 

Vajdaság jövő évi költségvetése 68,6 milliárd dinár 
2017. december 10. – Pannon RTV, VajdaságMA 
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http://felvidek.ma/2017/12/meszaros-andras-filozofus-a-szlovakiai-magyar-akademia-tanacs-uj-elnoke/
http://www.hirek.sk/itthon/20171205234422/Ifjusagkutatasi-kerekasztal-a-Pozsonyi-Magyar-Szakkollegiumban.html
http://felvidek.ma/2017/12/uzleti-talalkozo-az-egyuttmukodes-es-egyutt-gondolkodas-jegyeben/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/keszen-all-targyalni-vajdasag-penzeleserol-szolo-torvenyrol-szerb-penzugyminiszter
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/keszen-all-targyalni-vajdasag-penzeleserol-szolo-torvenyrol-szerb-penzugyminiszter
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasag-jovo-evi-koltsegvetese-686-milliard-dinar
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Elfogadta a tartományi kormány a jövő évre vonatkozó költségvetés határozati javaslatát. A 

tartomány a 2018-as évben 68,6 milliárd dinárból gazdálkodik. Szánnak pénzt 

mezőgazdaságra, vízgazdálkodásra, de szociális támogatásokra is. A költségvetési hiány a 

tervek szerint 3,7 milliárd dinár lesz, de a tartományi kormányban azt mondják, hogy ezt a 

saját eszközökből fogják fedezni. A jövő évi költségvetés 5 milliárddal több, mint a 2017-es 

költségvetési “start”, illetve 1,2 milliárd dinárral több, mint a tartományi büdzsé második, 

augusztusi módosítása utáni összeg. 

 

Példaértékű összefogás Zentagunarason 
2017. december 10. - Pannon RTV 

Zentagunarason megszervezték az I. Népzenei Találkozót. A rendezvény keretében 

megünnepelték a színház épületének felújítását is. A színház épületének felújítását a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. 

keresztül, az MNT közreműködésével, Topolya Község és a zentagunarasi helyi közösség 

támogatott. 

 

Gazdanapok Zentán 
2017. december 9. - Pannon RTV 

Elsősorban a helyi kistermelők érvényesülését, piacra jutását népszerűsíti. Igazi karácsonyi 

hangulatban kézműves termékeket, házi készítésű lekvárt, kalácsot és más finomságokat 

lehet vásárolni. A gyerekek Betlehemes játékával kezdődtek a 2. Gazdanapok. Rengeteg 

kiállító és látogató is érkezett a rendezvényre. 

 

Kisebbségi szemle Belgrádban 
2017. december 10. - Pannon RTV 

A Szerbiában élő kisebbségek mutatták be szokásaikat, kultúrájukat és ételkülönlegességeiket 

ma Belgrádban a Szerbia összetartó mozaikja elnevezésű rendezvényen. A nemzeti 

kisebbségek belgrádi bemutatkozó szemléjét az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából 

szervezték meg immár második alkalommal. 

 

Megújult az Emmausz fiúkollégium 
2017. december 10. – Magyar Szó 

A muzslyai Emmausz katolikus fiúkollégium 2002 óta – a nagybecskereki Szathmáry 

Karolina katolikus leánykollégiummal együtt – nagyban segíti a nagybecskereki magyar 

középiskolai tagozatoknak a fennmaradását. A kollégium elsősorban a bánsági 

középiskolásoknak nyújt lakhatási lehetőséget, de bácskai településekről (Ada, Mohol, 

Bácsföldvár, Péterréve) is vannak kollégistáik. 

 

KKM: növekszik a nyomás Ukrajnán 
2017. december 9. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, karpatinfo.net  
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/peldaerteku-osszefogas-zentagunarason
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/gazdanapok-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kisebbsegi-szemle-belgradban
https://www.magyarszo.rs/hu/3548/vajdasag_nagybecskerek/175622/Meg%C3%BAjult-az-Emmausz-fi%C3%BAkoll%C3%A9gium.htm
https://pestisracok.hu/kkm-novekszik-nyomas-ukrajnan-az-oktatasi-torveny-miatt/
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Egyértelműen növekszik a nyomás Ukrajnán azt követően, hogy pénteken két fontos 

nemzetközi szervezet is megerősítette az ukrán oktatási törvénnyel szemben megfogalmazott 

magyar kritikákat - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációért és 

parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkára szombaton, Budapesten tartott 

sajtótájékoztatóján. Menczer Tamás úgy fogalmazott, az Európai Unió külügyi 

főképviselőjének állásfoglalását, valamint a Velencei Bizottság előzetes jelentését követően 

végérvényesen kiderült, hogy ebben a kérdésben nemcsak magyar, hanem európai ügyről van 

szó. Emlékeztetett, a magyar álláspont három legfontosabb pontjáról Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter legutóbb pénteken, Brüsszelben tájékoztatta az Európai 

Unió és Ukrajna társulási tanácsát.  

 

Az ukrán külügyminiszter szerint nemhogy 150 ezer, már 100 ezer magyar sem 
él Kárpátalján 
2017. december 8. – MTI, origo.hu, Kárpátinfo  

A Kárpátalján élő magyarok lélekszáma nem 150 ezer, sőt már a 100 ezret sem éri el, mert 

sokan elhagyják a térséget - írta pénteken Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter a Twitteren, 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előző nap Bécsben tett nyilatkozatára 

reagálva. Az ukrán diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Ukrajna és Magyarország közös 

feladata a nemzetiségi közösségek támogatása és segítése. Hozzáfűzte, hogy Bécsben 

"kellemes beszélgetést" folytatott magyar kollégájával. 

 

Szijjártó: a magyar álláspont az EU elvárásaként fogalmazódott meg Kijevvel 
szemben 
2017. december 8. – MTI, Kárpátalja, kormany.hu  

Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos magyar álláspont az Európai Unió közös 

elvárásaként fogalmazódott meg Kijevvel szemben az EU-Ukrajna társulási tanács pénteki 

brüsszeli ülésén - jelentette ki Szijjártó Péter a találkozó után. Sajtóértekezletén a 

külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a magyar kormánynak az ügyben három elvárása 

van az ukrán hatóságokkal szemben: hogy ne korlátozzák a már megszerzett jogokat, 

egyeztessenek az ukrajnai nemzeti kisebbségekkel, és hajtsák végre teljes egészében a 

Velencei Bizottság ajánlásait. Hangsúlyozta: "fontos előrelépés", hogy az ülésen Federica 

Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő ugyanezeket az elvárásokat fogalmazta 

meg az EU nevében, és így "véglegesen megdőltek azok a hazug érvek", amelyek szerint ez 

kétoldalú vagy kizárólag magyar ügy lenne. 

 

Az ukrán külügyminiszter kedvezőnek nevezte a Velencei Bizottság 
állásfoglalását  
2017. december 9. – MTI, Magyar Idők   

Kijev számára nagyszerű eredménynek nevezte az Európa Tanács Velencei Bizottságának 

állásfoglalását az ukrán oktatási törvényről az ukrán külügyminiszter az MTI-nek adott 

nyilatkozatában szombaton Kijevben. Pavlo Klimkin szerint a testület elismerte annak 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20171208-ukran-kulugy-karpatalja-magyarok.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20171208-ukran-kulugy-karpatalja-magyarok.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/12/08/szijjarto-magyar-allaspont-az-eu-elvarasakent-fogalmazodott-meg-ukrajnaval-szemben
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/12/08/szijjarto-magyar-allaspont-az-eu-elvarasakent-fogalmazodott-meg-ukrajnaval-szemben
http://magyaridok.hu/kulfold/az-ukran-kulugyminiszter-kedvezonek-erzi-velencei-bizottsag-allasfoglalasat-2557342/
http://magyaridok.hu/kulfold/az-ukran-kulugyminiszter-kedvezonek-erzi-velencei-bizottsag-allasfoglalasat-2557342/
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jogosságát, hogy az ukránoknak identitásuk erősítése érdekében fontos az államnyelv 

védelme és az, hogy az ország állampolgárai jól beszéljenek ukránul. Ismételten leszögezte: az 

ukrán kormányzat kész együttműködni az országban élő magyar nemzetiségű közösséggel 

annak megvalósításában, hogy minden gyermek az óvodától kezdve lehetőséget kapjon az 

ukrán nyelv elsajátítására az anyanyelvük megőrzése mellett. 

 

A Legfelsőbb Tanács oklevelében részesült Barta József 
2017. december 8. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

December 7-én méltatják az önkormányzati képviselők, azaz a községi, városi, járási és 

megyei tanácsokban dolgozók napját. Ez alkalomból ünnepséget tartottak a Kárpátaljai 

Megyei Állami Adminisztráció (ODA) átriumában. Az esemény Mihajlo Rivisz és Hennagyij 

Moszkal nyitóbeszédével indult. „Ma a helyi önkormányzati szervek és a helyi végrehajtó 

hatóságok vállán áll az emberek legsúlyosabb problémáinak megoldása. 

 

A Magyar kultúráért Kárpátalján díjátadó Beregszászban 
2017. december 8. – Kárpátalja 

2017. december 9-én a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Vendégházban 

megrendezésre került rendezvény keretében idén ötödik alkalommal adták át a 2012-ben Kiss 

Gyula kárpátaljai születésű tanár által létrehozott A Magyar kultúráért Kárpátalján pénzalap 

pénzügyi támogatásait az arra érdemesnek tartott személyeknek. 

 

Sag’s Multi: ismét van magyar döntős 
2017. december 8. – volksgruppen.orf.at 

Csütörtökön rendezték meg Bécsben a „Sag’s Multi!” kétnyelvű szónokverseny második 

regionális elődöntőjét. Burgenlandból tíz magyar diák vágott neki a megmérettetésnek. 

 

Konferencia a kulturális körforgásról 
2017. december 9. – volksgruppen.orf.at 

Harminc előadó részvételével tartanak tudományos ülést a hétvégén arról, hogyan terjedt a 

kultúra és az információ a Habsburg-korban. A Bécsi Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének 

társszervezésében az alsó-ausztriai Drosendorfban magyar és közép-európai történészek 

mutatják be kutatásaikat. 

 

Református advent az „Europa”-Clubbal 
2017. december 9. – volksgruppen.orf.at 

Adventi istentiszteletre, hangversenyre és vendégségre hívja vasárnap, december 10-én az 

ausztriai magyarokat a református gyülekezet és az Europa-Club Bécsben. A program 17 

órakor istentisztelettel kezdődik, majd 18 órától különleges zenei élményben és a közösségi 

együttlét örömében osztozhatnak az érdeklődők. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-legfelsobb-tanacs-okleveleben-reszesult-barta-jozsef/
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/10/magyar-kulturaert-karpataljan-dijatado-beregszaszban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2882959/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2882989/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2883035/
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Konferencia a Kiegyezésről Bécsben 
2017. december 10. – volksgruppen.orf.at 

Kétnapos történettudományi konferencia kezdődik holnap, hétfőn Bécsben a magyar-osztrák 

kiegyezésről. A Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében a 150 éve létrejött megállapodás 

fogadtatását, utóéletét és történészi megítélését elemzik az előadók. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép  

2017. december 9. -Duna World 

Fiatalok, energikusak és gyógyítani szeretnének. Ez motiválta azt a 80 magyarországi 

orvostanhallgatót, akik 4 napon keresztül Kárpátalja magyarlakta községeiben ingyenes 

egészségügyi szűrést végeztek. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

külhoni programja keretében ez már a negyedik ilyen alkalom volt. A diákok és az őket kísérő 

orvosok tizennégyféle vizsgálatot végeztek, hogy segítsék a lakosság egészségének megóvását. 

 

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy nemzetünk nagyjai élő kapocsként kötik össze ma is a 

magyarságot még akkor is ha sok száz évvel ezelőtt is éltek. Különösen érezhető ez a Szent 

László- emlékév során, hiszen a Kárpát-medence több mint száz helyszínére jutott el a 

lovagkirályról szóló kiállítás. Szilágysomlyón a maroknyi magyar közösség szeretettel fogad 

minden olyan kezdeményezést, ami az identitástudatot erősíti. 

 

A rahói ének- és szavalóverseny évek óta a kárpátaljai magyar szórványvidék legjelentősebb 

adventi rendezvénye. A rahói gyerekek rendszerint karácsonyi színdarabbal készülnek a jeles 

alkalomra, aztán következik a dalok és versek mustrája. A szervezők célja a rendezvénnyel az, 

hogy a kárpátaljai szórványban megmaradjon az anyanyelv, a magyar kultúra. 

 

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez hűtlen ne légy soha.”- Wass Albert 

figyelmeztető  szavait szem előtt tartva dolgoznak nap mint nap elhivatott önkéntesek 

Ipolyság városában. Az idézetet fába is véshették, hogy a következő generáció se felejtse 

ezeket a sorokat, mert fontos számukra hogy az alig 500 lakosú közösség megmaradjon és 

megerősödjön hitében.  

 

Második helyezést ért el az aradi Csiky Gergely Főgimnázium az Örökségünk mozgalom videó 

pályázatán. A Paksról indult kezdeményezéshez a világ szinte minden pontjáról csatlakoztak 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2883167/
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csapatok. Olyan videoklip készítése volt a feladat, amelyben a résztvevők Gyulai István: 

Örökségünk című dalát éneklik, miközben a felvételeken megelevenedik saját élethelyük, 

közösségük. 7 országból 35 klip érkezett a felhívásra a Dallasi Magyarok Közössége mögött az 

aradi iskola kisfilmje a második lett.  

 

Néhány hónapja a Felvidék Szépe Szépségverseny egyik döntőse, Zácsik Nikoletta 

jótékonysági estet szervezett a Párkányi Speciális alapiskola megsegítéséért. Az esten mintegy 

800 ezer forintnyi támogatás gyűlt össze, így az iskolában nemcsak a fejlesztő osztályt tudták 

felújítani, hanem új tantermeket is sikerült kialakítani az adományból. 

 

Sokunk számára a karácsonyi ünnep hangulata több mint magával ragadó és szeretnénk ha ez  

a minden porcikánkat átjáró,  szívmelengető érzés minél előbb kezdődne  és minél tovább 

tartana. Az adventi vásár ma már Beregszászban is igazi színes, mézeskalács, meleg tea és 

forralt bor illatú kavalkáddá nőtte ki magát. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egész évben gyűjt és adományokat juttat el a Kárpát-

medence magyarlakta területeire, az anyaország határain túlra is. De nemcsak élelmiszert 

visznek, hanem mindent amire szükség lehet. Tartós élelmiszert, gyógyszert, ruhaneműt vagy 

éppen kórházi felszereléseket. A közmédia, Jónak lenni jó! című adománygyűjtő jótékonysági 

műsora ebben az évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot támogatja. Az egész napos 

jótékonysági műsorfolyamot december 17-én, vasárnap láthatják a közmédia csatornáin. 

 

A magyar néphagyományok jegyében idén is megrendezték a Kárpát-medencei 

Vőfélytalálkozót a Hajdú- Bihar megyei Földesen. A kétnapos mulatságra száznál is több 

vőfély érkezett, közel 100 magyar településről határon innen és túl. A magyarság lakodalmi 

szokásainak felidézése mellett népi zenekarok és táncegyüttesek szórakoztatták a 

nagyérdeműt. 

 

Öt kontinens 

2017. december 9. – Duna World 

 

A magyar diaszpórapolitika a világ szétszórtságban élő magyar közösségek erősítését, az 

anyaországgal való kapcsolatok ápolását célozza meg. E stratégia részeként a közelmúltban 

két új pályázatot írtak ki. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a műsor 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-12-09-i-adas/
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vendégeként számolt be az elmúlt évben tett, kifejezetten a diaszpóra megsegítését célzó 

nemzetpolitikai programokról és pályázatokról. 

 

Bárhol járjunk is a nagyvilágban a diaszpóra, a magyar szervezetek dobogó szívét mindig is a 

Magyar házak pezsgő életében, találkozóhelyén fedezhetjük fel… Nincs ez másképp 

Kaliforniában sem. Az Egyesült Államok második legnagyobb városában, Los Angelesben az 

Egyesült Magyar Ház népszerűsíti a magyar kultúrát, generációkon át örökíti tovább a 

magyar hagyományokat. 

 

A Párizsban működő Duna kavics klub, a francia-magyar kapcsolatok bővítésében nyújt nagy 

segítséget. A több mint három éve nagykövetségi kezdeményezéssel alakult klub mára 

mintegy 150 taggal rendelkezik. 

 

Különleges karácsonyi koncertnek lehettek részesei a Pesterzsébeti Kerekerdő óvodába járó 

gyerekek. Ezúttal a tengerentúlról, Amerikából érkezett operaénekes hozzájuk. Bach Patrícia 

sokadszorra jár hazánkban, hogy árvaházakban, iskolákban és óvodákban adjon jótékonysági 

koncertet gyerekeknek. 

 

A közmédia szervezésében, az Arany-emlékév keretében újabb formabontó kezdeményezést 

üdvözölhetünk. Az Aranykor zenebajnokság megzenésített Arany verseket vár a 

jelentkezőktől, határon innen és túl.  

 

Bor Zsolt Corvin lánc elismerésben részesült, Széchenyi díjas akadémikus, a lézer mesterének 

is nevezik. A Szegedi Egyetem fizika professzorának találmánya a varázssugár elnevezést is 

kiérdemelte. Califroniai otthonában hazájáról és a magyar közösséggel való kapcsolatáról is 

mesélt. 

 

A hangszereknek lelke van, de mi mástól lenne lelke, ha nem attól, hogy készítője lelkéből egy 

darabot odaad annak a szerszámnak, amely a kezei alatt születik meg. Hangszert sokan és 

sokféleképpen készítenek, de él az Ausztráliai Sydneyben egy mester, aki véletlenül került a 

hangszerek világába, de mégis ez lett élete hivatása. A 88 éves Szivák László ma már főleg 

nosztalgiázni jár a műhelyébe. 
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Határok nélkül 

2017. december 8. – Kossuth Rádió 

 

Ha minden jól megy, február végére újralapíthatják a marosvásárhelyi líceumot 

Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ szövetségi képviselők tanácsa. A parlament által 

elfogadott tanügyi törvény módosításáról kérdezte a Határok nélkül riportere Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnököt. 

 

Interjú Vincze Loránt FUEN-elnökkel 

Kiemelt téma volt az RMDSZ marosvásárhelyi ülésén a Minority SafePack. A 

kezdeményezéssel kapcsolatban Vincze Loránt FUEN-elnököt kérdezte a Határok nélkül 

riportere. 

 

MNKH fórum a Beregszász melletti Jánosiban 

Az Egán Ede gazdaságélénkítő programnak köszönhetően eddig több mint 500 család 

költözött vissza Kárpátaljára – hangzott el az MNKH fórumán a Beregszász melletti 

Jánosiban. 

 

Felújított óvodát adták át Ipolynyéken 

Jól halad a Magyar Kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja. A program 

keretében felújított óvodát adott át Grezsa István kormánybiztos a felvidéki Ipolynyéken.  

 

Reformáció 500 – Könyvbemutató és emlékülés Nagyváradon  

Könyvbemutatót és emlékülést tartottak a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen, ahol bemutatták Tőkés László Kálvin és a 

kálvinizmus Erdélyben c. kötetét. 

 

"Magyar kéznyomok Ibér-Amerikában" 

"Magyar kéznyomok Ibér-Amerikában" címmel tartottak konferenciát pénteken a 

Parlamentben. A rendezvényt Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg, majd 

köszöntőt mondott Dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár. 

 

Határok nélkül 

2017. december 10. – Határok nélkül 

 

Látogatás Bákón 

A Bákó megyei Nagypatak Bákótól délre, a Szeret folyó jobb partján, lankás dombok között 

fekszik. Lakói csángómagyarok. A faluba az 1948-as román tanügyi reform bevezette a 

magyar nyelv anyanyelvi oktatását a helyi iskolában. Az 50-es évek közepére azonban ez a 

kezdeményezés a román nacionalizmus áldozatául esett. Generációk sokasága nem 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-12-08_18:30:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-10_18:30:00&ch=mr1
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tanulhatott Nagypatakon magyarul sem írni sem olvasni. Így aztán a mai helyzet nagyjából 

az, hogy a helybéliek többsége érti a magyar nyelv moldvai szinten is kiveszőben levő 

dialektusát, de egymással jórészt románul beszélnek. A falu utcáin feltűnik a rengeteg 

útmenti kereszt, szentek szobraival, és már román feliratokkal. Az idős emberek azonban 

magyarul válaszolnak a magyar szóra.  

 

A vajdasági Magyarszentmihályon a hetek az advent jegyében zajlanak 

A vajdasági Magyarszentmihályon a hetek az advent jegyében zajlanak. A családok 

összegyűlnek egy kis társalgásra, a motoros mikulások is akcióba leptek, és még sok program 

gazdagítja az adventi időszakot, többek között anyaországi fellépése is lesz a hagyományápoló 

csoportoknak, akik az egyedi betlehemes játékukkal mutatkoznak be.  

 

Négy közép-európai köztelevízió, a cseh, az osztrák, a szlovák és magyar fogott 

össze, hogy filmet készítsen Mária Teréziáról 

Négy közép-európai köztelevízió, a cseh, az osztrák, a szlovák és magyar fogott össze, hogy 

filmet készítsen Mária Teréziáról az uralkodó születésének 300. évfordulójára. A kétszer 100 

perces alkotást a következő hetekben mind a négy országban műsorra tűzik a közszolgálati 

tévécsatornák. Első a sorban Szlovákia; ebből az alkalomból találkoztak a film alkotói a sajtó 

képviselőivel a pozsonyi várban, ott, ahol egykor Mária Terézia is gyakran megfordult.  

 

Kárpát Expressz 

2017. december 10. – M1 

 

Csaba testvér gyermekeihez látogattak a pomáziak 

Nagy a sürgés-forgás a Pest megyei Pomázon. Hamarosan indul – immár negyedik 

alkalommal – a Mikulás-túra Erdélybe, Csaba testvér gyermekeihez. 

  

Prágai magyarok 

Munkába igyekszik Nagy Ildikó, a Petőfi Program ösztöndíjasa, aki szeptember óta Prágában 

teljesít szolgálatot. A Magyar Kormány által indított program célja, hogy erősítse a külhoni 

magyar szórványközösségeket. 

 

Bemutatkozik egy székelyföldi nagycsalád 

Ma már Székelyföldön is ritka az olyan nagy család, mint a Csíkszentlélekben élő Esztányék. 

Ebben a családban nyolcan ülnek asztalhoz mindennap. 

 

Kiemelt támogatás a kárpátaljai magyarságnak 

Magyarországról folyamatosan érkeznek a támogatások a nélkülöző kárpátaljai magyarok 

számára. Az anyagi támogatás mellett az anyaország különböző programokkal is segíti a talán 

legnehezebb helyzetben lévő nemzetrészt.  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-12-10-i-adas-6/

