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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Kijevnek végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait 
2017. december 11. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, origo.hu, Kárpátalja, Lokál, 3szek.ro  

Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatosan Kijevnek teljes mértékben eleget kell tennie az 

Európai Unió és a Velencei Bizottság elvárásainak, amennyiben "komolyan gondolja" az 

euroatlanti integrációs törekvéseit - szögezte le Szijjártó Péter hétfőn az uniós 

külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának szünetében. Sajtóértekezletén a külgazdasági és 

külügyminiszter kiemelte: a Velencei Bizottság hétfőn közzétett állásfoglalása "teljesen 

egyértelmű", az abban megfogalmazott mondatokat nem lehet kétféleképpen értelmezni. 

Rámutatott, a dokumentumból kiderült, hogy a "megfelelő megoldás" az Európa Tanács 

alkotmányjogi szakemberekből álló testülete szerint is a jogszabály kifogásolt 7. cikkelyének 

módosítása lenne. 

 

Mátyás király emlékévet hirdet 2018-ra a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
2017. december 11. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

hirado.hu, hirek.sk, Krónika, Felvidek.ma, Pannon RTV, Szabad magyar Szó, OrientPress, 

maszol.ro, Demokrata, gondola.hu, Vajdaság.ma, transindex.ro 

Mátyás király emlékévet hirdet 2018-ra a nemzetpolitikai államtitkárság – jelentette be 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Az államtitkár közölte: a Kárpát-medence 

magyarsága az emlékévhez kapcsolódva számos közös rendezvényt, konferenciát tart majd, 

kiállítást, illetve a fiataloknak történelmi versenyeket szerveznek. Potápi Árpád János az 

emlékévvel összefüggésben kiemelte a magyar identitás szorosabbra fűzését, és azt mondta: 

Mátyás király erős kezű, jelentős uralkodóként vonult be a történelembe. Megerősítette 

Magyarországot, felismerte, hogy csak így lehet megállítani az Oszmán Birodalom 

terjeszkedését. Nemcsak a történetírás, hanem mondáink és népmeséink is őrzik alakját. 

 

A Minority Safepack kezdeményezést támogató aláírások egynegyede Erdélyből 
fog érkezni 
2017. december 11. – szekelyhon.ro 

Eddig összesen 360 ezren támogatták a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, a 

kisebbségügyi javaslatcsomag aláíróinak többsége erdélyi – derült ki Vincze Lóránt, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökének székelyudvarhelyi látogatásán. A 

szabad anyanyelv- és szimbólumhasználatra, az egyenlő bánásmódra, valamint a nemzeti 

kisebbségi kultúrák megőrzésére is kiterjedő Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezést idén áprilisban regisztrálta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN) és az RMDSZ. Azt vállalták, hogy egy éven belül egymillió támogatói aláírást 

gyűjtenek az őshonos európai kisebbségek kérdését rendező javaslatcsomagra. Vincze Lóránt, 
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a FUEN elnöke szombati székelyudvarhelyi látogatásán elmondta, eddig 360 ezer európai 

uniós állampolgár támogatta kezdeményezésüket, közülük 231 ezren erdélyiek. 

 

Ismét a Magyarok karácsonyára várják a vendégeket Ópusztaszeren 
2017. december 12. – MTI, hirado.hu  

A világ magyarságának közös, jelképes karácsonyi ünnepségére várják a vendégeket pénteken 

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban - tájékoztatta az intézmény 

marketingvezetője az MTI-t. Kodácz Csengele közölte, hogy a Magyarok karácsonya évről 

évre olyan üzenetet, felhívást, kérést fogalmaz meg, amely minden magyarhoz szól és segíti a 

nemzeti egység megteremtését. Az ünnep díszvendége idén Zoborvidék lesz. A legészakibb 

összefüggő magyar nyelvszigetről érkező diákok, hagyományőrzők mutatkoznak be a nemzet 

karácsonyfája előtt, melyet az emlékpark látogatóközpontjában állítanak föl. 

 

RMDSZ: szükség van a bírák és ügyészek jogállásának módosítására. Eckstein 
ismét bírál 
2017. december 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Állásfoglalásban indokolta meg az RMDSZ, hogy parlamenti képviselői miért szavazták meg a 

bírák és ügyészek jogállását szabályozó törvény módosítását. Miközben állítása szerint az 

ügyészállam ellen lép fel, mások úgy vélik: a szövetség éppen a jogállamot támadja. 

 

Székely zászló, melynek ügye túlnőtte Romániát 
2017. december 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

El kell távolítani a gyergyószentmiklósi városháza homlokzatáról a székely zászlót és a város 

zászlaját – ez a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős döntése. A polgármester és más 

tisztségviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságán diszkriminációra hivatkozva pert 

indítanak Románia ellen. A város polgárai aláírásukkal jelezhetik, hogy számukra is fontosak 

a zászlók. 

 

Sógor Csaba: Európa nem csupán egy gazdasági érdekközösség, hanem egy 
értékközösség is 
2017. december 11. – Nyugati Jelen 

„Itt ma egy gyülekezet története elevenedik meg előttünk, olyan embereké, akik a 

legnehezebb időkben is kitartottak hitük, egyházuk mellett” – ezekkel a szavakkal köszöntötte 

Sógor Csaba vasárnap Marosvásárhelyen a Gecse utcai Református Egyházközség 

gyülekezetének tagjait a Gecse utcai Kistemplom múltját felelevenítő templomtörténeti 

kiállítás megnyitóján. „Európa-szerte az 500 éves reformációt ünnepeltük. Brüsszelben és 

általában a reformáció ünnepségein a nagyokról szoktunk megemlékezni, ma viszont a 

névtelen reformátorokat ünnepeljük, a hétköznapokban is helytálló gyülekezeti tagokat” – 
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fogalmazott Sógor Csaba ünnepi beszédében. Mint mondta, ez a kiállítás is rávilágít arra, 

hogy jöhetett a török, a tatár, Bécs vagy akár Bukarest, a Gecse utcai gyülekezet szerény 

anyagi lehetőségei mellett mindig jutott idő adakozásra, értékek mentésére, templom 

építésére, majd bővítésére, betegek és szegények felkarolására, szeretetszolgálat gyakorlására. 

 

Látogatóbarát közösségi térként képzelik el a nagyváradi püspöki székhelyet 
2017. december 12. – Krónika 

Háromévnyi tervezés után pénteken végre elkezdődhet a nagyváradi római katolikus püspöki 

palota felújítása, amelyet magyarországi kormánytámogatásból valósítanak meg – jelentette 

be tegnapi sajtótájékoztatóján Böcskei László megyéspüspök. A munkálatok három évig 

tartanak majd, de a patinás épület ezalatt is látogatható lesz, illetve különböző eseményeknek 

fog otthont adni. Az 1700-as években épült, barokk stílusú műemlék felújítását három 

szakaszban képzelik el. 

 

Megszűnt a vasúti összeköttetés 
2017. december 12. – Krónika 

Megszűnt vasárnaptól a Marosvásárhely és Budapest közötti egyetlen vonatjárat, a helyzetre 

pedig az sem jelent „gyógyírt”, hogy a CFR immár közvetlen összeköttetést biztosít Vásárhely 

és Kolozsvár között. A Csép Andrea Éva képviselő interpellációjára küldött minisztériumi 

válaszlevél alapján nem valószínű, hogy egyhamar felújítják az érintett vasúti szakaszt – 

többek között a nem megfelelő feltételekkel indokolják ugyanis a járat megszüntetésének 

szükségességét. 

 

Berényi József Nagyszombat megye első számú alelnök-jelöltje 
2017. december 11. – hirek.sk, Körkép 

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye új elnöke hétfőn hivatalában tartott sajtótájékoztatót, 

ahol négy alelnök-jelöltjét is bemutatta, valamint ismertette a december 20-án zajló első 

rendes testületi ülés napirendi pontjait. A megyei önkormányzat jóváhagyása esetén Berényi 

József személyében a legnagyobb frakció, az MKP képviselőcsoportja adhatja Nagyszombat 

megye első számú alelnökét. 

 

A kormány kivéreztetéssel fejleszti a leszakadó régiókat 
2017. december 11. – Felvidék Ma 

Amennyiben az emberek olyan életszínvonalat szeretnének, mint Ausztriában, akkor 

Szlovákiában is növelni kell a foglalkoztatottságot, mely a szomszéd országban bőven 70 

százalék felett van – közölte Peter Kažimír pénzügyminiszter a TA3 hírtelevízió „A 

politikában” című műsorában, ahol vitapartnere Eugen Jurzyca (SAS) ellenzéki honatya, a 

parlament költségvetési és pénzügyi bizottságának tagja volt. A Magyar Közösség Pártja 

Országos Tanácsa augusztusban tartott szímői ülésén megállapította, hogy Szlovákia 

munkanélküliségi mutatói pozitív rekordokat döntenek, Szlovákia gazdasága csak látszólag 
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dübörög. Ám a déli és a délkeleti járásokban e jelenség nem érzékelhető. Ezért felszólították a 

kormányt, hogy a déli járásokba is irányítsanak munkahelyteremtő beruházásokat, itt is 

korszerűsítsék és bővítsék a közlekedési infrastruktúrát. 

 

Életünk a béke keresése – Cserkészek hozzák a békelángot 
2017. december 11. – Új Szó, Felvidék Ma 

December elején megérkezett a Betlehemi Békeláng Európába, amelyet hagyományosan a 

lánggyermek gyújt meg a betlehemi Születés Templomának öröklángjáról. A Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség tagjai a központi lángátadó ünnepségen, 2017. december 16-án 

Bécsben, az Assisi Szent Ferenc templomban veszik át a lángot, hogy elindíthassák felvidéki 

útján, idén már 26. alkalommal.  

 

Ismét van tanítás a tordai általános iskolában 
2017. december 11. - Pannon RTV 

Fűtési gondok miatt háromhetes kényszerszünet volt a tordai Ady Endre Általános Iskolában, 

mától folytatódik a tanítás. A november 21-e óta tartó kényszerszünet után ma újra 

megszólalt az iskolacsengő Tordán. A szénnel való fűtésről a földgázra való áttérés ugyanis 

nem ment zökkenőmentesen, és emiatt az idei tanévben gyakorlatilag csak most indult el a 

fűtés. Ha késve is, de ezzel megoldódott az iskola egyik nagy gondja. 

 

125 millió euróért kelt el a Vajdasági Bank 
2017. december 11. - Pannon RTV 

125 millió euróért vásárolta meg a magyarországi OTP Bank a Vajdasági Bankot, így 100 

százalékos tulajdonjogot szerzett. A vásárlás véglegesítésére december elsején került sor. 

Magyarország mellett még nyolc országban van jelen az OTP Bank, ami mára az egyik 

leggyorsabban fejlődő intézménnyé nőtte ki magát – hangzott el az Újvidéken megtartott 

sajtótájékoztatón. A vásárlást követően a bank hitelállománya 26 százalékkal nőtt. Fejlődő 

szolgáltatást kínálnak a hazai ügyfeleknek – mondta Wolf László, az OTP Bank Magyarország 

igazgató-helyettese. 

 

Vissza nem térítendő eszközökre pályázhatnak a szerbiai gazdák 
2017. december 11. – Pannon RTV 

Az Európai Unió mezőgazdaság-fejlesztési előcsatlakozási alapjából támogatandó traktorok 

és egyéb mezőgazdasági gépek beszerzésére vonatkozó első felhívást december 20-án teszik 

közzé. 2018-ban mintegy 50 millió euró áll majd a szerbiai gazdák rendelkezésére az Európai 

Unió mezőgazdaság-fejlesztési előcsatlakozási alapjából - jelentette ki Branislav Nedimović 

mezőgazdasági miniszter. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ujszo.com/regio/eletunk-beke-keresese-cserkeszek-hozzak-bekelangot
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ismet-van-tanitas-tordai-altalanos-iskolaban
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/125-millio-euroert-kelt-el-vajdasagi-bank
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vissza-nem-teritendo-eszkozokre-palyazhatnak-szerbiai-gazdak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 12. 
5 

 

Betlehemezők jártak Csantavéren 
2017. december 11. - Pannon RTV 

Advent második vasárnapján betlehemes játékot tartottak Csantavéren. A betlehemezők 

Romániából, Szentegyházáról érkeztek, hogy rendhagyó módon meséljék el a kis Jézus 

születésének történetét. 

 

Magyar képviselők: Magyarország elkötelezett Ukrajna nyugati beilleszkedése 
mellett 
2017. december 11. – MTI, Kárpátinfo  

Magyarország elkötelezett Ukrajna területi integritása, függetlensége mellett és a mellett, 

hogy beilleszkedjen a nyugati integrációs szervezetekbe, így az Európai Unióba - hangsúlyozta 

az Országgyűlés külügyi bizottságának négy tagja litván parlamenti képviselőknek írott 

válaszlevelében. Németh Zsolt (Fidesz), Hoffmann Rózsa (KDNP), Mesterházy Attila (MSZP) 

és Gyöngyösi Márton (Jobbik) az MTI-hez hétfőn eljuttatott levelében arra válaszolt, hogy 

harminchét litván parlamenti képviselő a magyar Országgyűlés tagjainak küldött levelében 

azt írta, megdöbbentették őket a magyar kormány kijelentései arról, hogy megakadályozná 

Ukrajna közeledését a NATO-hoz és az Európai Unióhoz (EU), ha az ország nem változtat 

oktatási törvényén, amely a kisebbségek anyanyelvű oktatásáról is rendelkezik. 

 

Boldogasszony-kiállítás nyílik Bécsben 
2017. december 11. – volksgruppen.orf.at 

Szűz Mária kortárs ábrázolásaiból nyílik tárlat december 12-én, kedden, 18 órától a bécsi 

Collegium Hungaricumban. Több mint félszáz alkotó munkái láthatóak, amelyek a 

legváltozatosabb technikák használatával készültek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 11. – Kossuth Rádió 

 

A hét végén Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ miniparlamentje 
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A hét végén Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ miniparlamentje, a Szövetségi Képviselők 

Tanácsa, amelyen kijelölték a következő időszak fontosabb feladatait is. Kelemen Hunor az 

RMDSZ elnöke a közösségépítés szerepét és a politikai párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta.  

 

Kulcsár-Terza József kezdeményezte, hogy az emberi jogi, egyházi és nemzeti 

kisebbségügyi bizottság hozzon létre egy magyarság ügyeivel foglalkozó 

albizottságot 

Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei alelnöke, aki RMDSZ-

színekben megválasztott parlamenti képviselőként rögtön mandátuma elején kezdeményezte, 

hogy az emberi jogi, egyházi és nemzeti kisebbségügyi bizottság hozzon létre egy magyarság 

ügyeivel foglalkozó albizottságot. A bizottság első jelentése hivatalossá vált, erről számolt be a 

kezdeményező képviselő, az albizottság elnöke, Kulcsár Terza József.  

 

Kárpátalján vasárnap felavatták a Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű új 

oltárkövét 

Kárpátalján vasárnap felavatták a Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű új oltárkövét. Az 

emlékmű 1996-os felavatása óta harmadszor kap új oltárkövet. Szélsőséges ukrán 

nacionalista csoportok ugyanis időről időre megrongálják.  Az új oltárkő felállítását Budapest 

7. kerületének Fideszes frakciója támogatta.  

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Mátyás Király Emlékévet hirdetett 2018-ra 

Alighogy lezárult advent második vasárnapján ünnepélyes szentmisével a Szent László-

emlékéve nagyváradon, a Nemzetpolitikai Államtitkárság ma meghirdette a Mátyás király - 

emlékévet, amelyről a Duna-parti Várkert Bazárban tájékoztatták a sajtó munkatársait. Nem 

véletlen a helyszínválasztás - tudjuk meg rövidesen Benkei Ildikó összeállításból. 

 

Negyedik alkalommal szervezett jótékonysági Adventi Vásárt a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség 

Negyedik alkalommal szervezett jótékonysági Adventi Vásárt a Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség.  A vásári kínálat változatos volt: házi készítésű süteményeket, lekvárokat, 

karácsonyi díszeket, könyveket kínáltak az egyházközeli intézmények, így a Szent László 

gimnázium, az ifjúsági központok, a nőszövetség önkéntesei.  

 

A Club Zonta Budapest city tagjai évről évre adventi gyűjtésbe kezdenek 

Még maradunk egy kicsit az adventi vásároknál, de most a helyszín Budapest. A Zonta 

International kontinenseken átívelő nő szervezet tagjaként a Club Zonta Budapest City 
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támogatottjai között már eddig is szép számmal voltak határon túli magyar intézmények. A 

Zontás hölgyek évről évre adventkor a Vörösmarty téri vásárban gyűjtenek. Idén is. A 

hétvégén kerestem fel a standjukat. A felvidéki ipolynyéki óvodának, a délvidéki topolyai 

Cirkalom táncegyüttesnek és a II. ker. Felnőtt értelmi fogyatékosok napközi 

otthonának  gyűjtő Club Zonta Budapest City egyesület a péntekig várják az adományokat a 

Vörösmarty téren. 

 
 


