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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor az RMDSZ elnökével tárgyalt 
2017. december 12. – MTI, Kormany.hu, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Vajdaság MA, 

Krónika, Origo.hu, Transindex.ro, Nyugati Jelen, Maszol, PestiSrácok, OrientPress 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délelőtt hivatalában fogadta Kelemen Hunort, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, aki tájékoztatta őt a romániai 

politikai helyzetről, és egyeztettek az erdélyi magyarság számára fontos kulturális, oktatási 

kérdésekről is – közölte a kormany.hu-val Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát 

vezető helyettes államtitkár. A tárgyaláson megállapították, hogy a romániai magyarság 

szülőföldön való boldogulását elősegítő gazdaságfejlesztési program első fázisa sikeresen 

lezárult, és azt folytatni fogják. Havasi Bertalan elmondta: egyetértés volt abban is, hogy 

Erdélyben a magyar identitás megőrzését szolgáló kulturális és oktatási intézmények további 

fejlesztésére van szükség, ehhez a magyar kormány a jövőben is segítséget nyújt. 

 

Pásztor István a Duna-díj idei kitüntetettje 
2017. december 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, teol.hu, beol.hu  

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vehette át kedden Budapesten a 

Duna Televízió által alapított, az idén hatodik alkalommal odaítélt Duna-díjat, amelyet az egy 

nemzetben gondolkodás előmozdításában partner személyeknek, szervezeteknek ítélnek oda. 

Ez a díj a magyarság érdekében, a nemzet ügyében végzett szolgálatot állítja példaképül a 

világ magyarsága elé - mondta méltatásában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 

kiemelve, hogy közéleti pályája során Pásztor István mindvégig kiemelt figyelmet fordított a 

Vajdaság politikai és gazdasági helyzetének javítására, "mert a célja a szülőföld megerősítése 

volt", és ebben szerb partnereivel is konstruktívan működik együtt. Felidézte: egy évtizede, 

Pásztor István pártelnökké választása után a VMSZ megerősödött, nyitott a többi vajdasági 

magyar párt és szervezet felé; ezek a szervezetek rövid időn belül korábban nem tapasztalt 

együttműködésre léptek. 

 

A KMKSZ üdvözli a Velencei Bizottság állásfoglalását  
2017. december 12. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, feol.hu  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kedden Ungváron kiadott 

nyilatkozatában üdvözli a Velencei Bizottságnak - a szerinte - az ukrajnai nemzetiségi 

kisebbségek véleményével egybecsengő állásfoglalását az új oktatási törvénnyel kapcsolatban. 

Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ üdvözli, hogy a Velencei Bizottság 

állásfoglalása rávilágított a szövetség által az ukrajnai oktatási törvénnyel kapcsolatban 

megfogalmazott problémákra, s megerősítette a nemzetiségi kisebbségek által 

megfogalmazott véleményt. Ennek megfelelően "a megoldás minden bizonnyal a 7. cikkely 
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módosítása lenne, és a jelenlegi rendelkezés cseréje, egy kiegyensúlyozottabb és világosabb 

megfogalmazással bíró szövegre" - olvasható a dokumentumban. 

 

Az ukrán tárca három modellt kínál a nemzetiségi nyelvoktatásra 
2017. december 12. – MTI, Magyar Idők  

Az ukrán oktatási minisztérium három különböző modellt javasol az Ukrajnában élő 

nemzetiségek nyelvi oktatásának megvalósításában, s ezek alapján alkalmazná az új oktatási 

törvény kifogásolt 7. cikkelyét a más-más nyelvcsoporthoz tartozó, eltérő nyelvi környezetben 

élő gyermekek számára - írta a tárca hétfőn este kiadott sajtóközleményében. A nem szláv 

nyelvcsaládhoz tartozó, javarészt anyanyelvi környezetben élők, azaz a magyarok és a 

románok esetében a tárca azt javasolja, hogy kevesebb tantárgy oktatásában térjenek át 

ötödik osztálytól az ukrán nyelvre, és az ukránul oktatott tantárgyak számának bővítése is 

lassabban történjen. 

 

Szili Katalin: Magyarország elvárja a törvénymódosítást 
2017. december 12. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, karpatalja.ma  

Magyarország elvárja, hogy az ukrán kormány a Velencei Bizottság ajánlásait is figyelembe 

véve kezdeményezze az új ukrán oktatási törvény soron kívüli módosítását - írta a határon túli 

autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott az MTI-hez kedden eljuttatott 

közleményében. Szili Katalin közölte: a Velencei Bizottság megvizsgálta az új ukrán oktatási 

törvényt, és megállapította, hogy "indokoltnak tűnik" az a kritika, amely szerint a jogszabály 

korlátozza, hogy a kisebbségek anyanyelvükön tanulhassanak a középfokú 

oktatásban.    Kiemelte: tekintettel arra, hogy "közösségeink észrevételeit" a bizottság is 

elfogadta, Magyarország elvárja, hogy az ukrán kormány a bizottság ajánlásait is figyelembe 

véve kezdeményezzen soron kívüli törvénymódosítást. 

 

A Rákóczi Szövetség csatlakozik a Minority SafePack kezdeményezéshez 
2017. december 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

A Rákóczi Szövetség csatlakozik a FUEN Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezéshez, hogy hozzájáruljon az egymillió aláírás összegyűjtéséhez. A polgári 

kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a nemzeti és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó emberek védelmének javítása, valamint az unió kulturális és nyelvi 

sokszínűségének megerősítése érdekében. A szervezet kedden az MTI-hez eljuttatott 

közleményében kiemelte: bár az Európai Unióban 60 millióan tartoznak valamely őshonos 

nemzeti kisebbséghez, jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós kisebbségvédelmi 

szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana az őshonos nemzeti közösségeknek. 
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Magyarország felfüggeszti a szigorított határellenőrzést a téli ünnepek idejére 
2017. december 12. – Krónika 

A téli ünnepek ideje alatt felfüggeszti Magyarország a szigorított határellenőrzést, így 

várhatóan nem alakulnak ki óriási sorok Románia nyugati határátkelőinél, mint ahogyan ez 

az intézkedés április elején történt bevezetése óta rendszeresen történik az ünnepekkor. 

 

Az őshonos nemzeti kisebbségekkel is foglalkozik az uniós polgárságról szóló 
jelentés  
2017. december 12. – transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Elfogadta az Európai Parlament az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentést, amely Sógor 

Csaba munkája nyomán hangsúlyosan foglalkozik az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelmével is. „Ez a dokumentum arra emlékeztet, hogy az őshonos kisebbségek 

évszázadokon keresztül együtt léteztek a többségi kultúrákkal, ezért az EU-nak magas szintű 

elvárásokat kell támasztania a kisebbségek védelme terén” – magyarázta Sógor Csaba.  

 

Minden óvodának jut egy-egy Magyar sarok 
2017. december 12. – szekelyhon.ro 

Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban címmel szerveztek szakmai konferenciát 

kedden Csíkszeredában, ahol az érdekeltek óvodafejlesztéssel kapcsolatos információkhoz 

juthattak. A Magyarország Kormányának támogatásával megvalósuló Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program második szakaszában, az ingatlanberuházások és -fejlesztések 

(óvodák, bölcsődék), külső játszóterek, zöldövezetek kialakítása mellett hangsúlyos szerepet 

kap az óvodapedagógusok képzése, módszertani kiadványok készítése, konferenciák, 

kerekasztal-beszélgetések szervezése. A Miniszterelnökség által gondozott program erdélyi 

megvalósulásának stratégiai partnere a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). 

 

Magyar nyelvű hírszolgálatot indít a TASR hírügynökség 
2017. december 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Magyar nyelvű hírszolgálatot indít jövőre a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség - 

közölte a TASR marketing részlege kedden. A magyar nyelvű hírszolgálat keretében a 

legfontosabb szlovákiai történésekről számol majd be a TASR napi megközelítőleg 25-30 

magyar nyelvre fordított hírrel.    

 

Nagyok az elvárások Nagyszombat megyében Berényiékkel szemben 
2017. december 12. – Körkép 

Összejött az MKP–OľaNO koalíció a nagyszombati kerületben. Berényi József (MKP) 

ráadásul első alelnöke lesz az OĽaNO-s Jozef Viskupičnak. Komoly portfólióval, mellyel 

nagyot lehet domborítani, de ugyanakkor bukni is. Berényi fog felelni például azért, ha rossz 

lesz a közlekedés és hiányoznak majd a megfelelő buszjáratok Dunaszerdahely és Galánta 
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között, ha történetesen nehéz helyzetbe kerülnek a megyei fenntartású iskolák, vagy éppen 

gyengélkedne az oktatásügy. 

 
Galánta a nyelvhatáron 
2017. december 13. – Szakács Gábor – Demokrata 

Egy ősi mondás szerint mindenki addig él, ameddig beszélnek róla. Népek eseében ez úgy 

módosul: ameddig az atyák nyelvét az utódok használják. A felvidéki magyarság száma egyre 

csökken, és a megosztottság is gyorsítja a folyamatot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. december 13-i számában olvasható) 

 

Elindult a vajdasági magyar felsőoktatási tájékoztató körút 
2017. december 12. – VajdaságMa, Pannon RTV 

Kedden indult a vajdasági magyar felsőoktatási tájékoztató körút a Magyar Nemzeti Tanács, a 

Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Ifjúsági Fórum szervezésében. A körutat 19-ik 

alkalommal szervezik meg, az idei első előadást pedig az újvidéki Április 7. Egészségügyi 

Középiskolában tartották. A program szervezői december folyamán ellátogatnak minden 

olyan vajdasági középiskolába, ahol részben, vagy teljes egészében magyar tannyelven folyik 

az oktatás. 

 

250 éves a szabadkai szervezett iparosság 
2017. december 12. - Pannon RTV 

Bemutatták A szabadkai kisiparosság évszázadai című kiadványt, amely a szabadkai 

szervezett iparosság 250. évfordulója alkalmából készült. A rendezvényen jelen volt Slobodan 

Vojinović, az Észak-Bácskai Körzeti Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója, valamint Zoran 

Disić, az Önálló Vállalkozók Egyesületének elnöke, aki a kiadványban szereplő kisiparosokat 

méltatta. 

 

Tartományi támogatás a biogazdaságoknak 
2017. december 12. – Pannon RTV 

Két pályázat 32 nyertesével kötött ma szerződést a Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és 

Erdőgazdálkodási Titkárság. A sikeresen pályázókat vissza nem térítendő összeggel támogatja 

a tartomány az organikus termelés tanúsítványának, valamint földrajzi árujelzők oltalmának 

bevezetése során. Vuk Radojević illetékes titkár elmondta, idén jelentősen megnőtt az erre 

szánt összeg. 

 

Bocskor Andrea: elfogadhatatlan a kárpátaljai magyarok szerzett jogainak 
szűkítése 
2017. december 12. – MTI, Magyar Idők, Lokál, karpatalja.ma  
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Az EU-Ukrajna Társulási Tanács pénteken elfogadott záródokumentuma rögzíti, hogy a 

kisebbségek már meglévő jogai nem szűkíthetők, ezzel szemben 2017 őszén az új ukrán 

oktatási törvény elfogadásával pont ez történt Ukrajnában - jelentette ki Bocskor Andrea, a 

Fidesz-KDNP EP-képviselője Strasbourgban kedden. A képviselő az Európai Parlament (EP) 

plenáris ülésének az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről, illetve az Európai Unió ezzel 

kapcsolatos politikájáról szóló 2016-os éves jelentésének vitája során felszólalásában 

kiemelte, az új ukrán törvény oktatási nyelvre vonatkozó cikke által csökkenti a nemzeti 

kisebbségek anyanyelvének használati jogait. Mint elmondta, az átfogó emberi jogi EP-

jelentés arra emlékeztet, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt, hogy előmozdítja az 

emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát, valamint az alapvető szabadságokat és 

értékeket. 

 

Módszertani egyeztetés az alsós kerettantervről Beregszászban 
2017. december 12. – karpatalja.ma 

Módszertani egyeztető megbeszélést tartott december 9-én Beregszászban a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség elnöksége és a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző 

Intézet Beregszászi Tagozata. A megbeszélés témája a kárpátaljai magyar tannyelvű általános 

iskolák 1–4. évfolyamának magyar, illetve ukrán nyelv tantárgyak új kerettanterve volt. A 

munkamegbeszélésen részt vettek a szervező intézetek mellett a kárpátaljai magyar tannyelvű 

iskolák gyakorló pedagógusai és magyarországi szakemberek is. 

 

Konferenciával méltatta 25 éves jubileumát a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-
továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata 
2017. december 12. – karpatalja.ma 

Nemzetközi tudományos-gyakorlati konferenciát szervezett december 8-án Beregszászban a 

Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata. A konferencia 

témája Kisebbségi oktatás Közép-Európában – A nemzetiségi iskolahálózat alakítása és 

alakulása Ukrajnában volt. A rendezvényen a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák igazgatói, 

igazgatóhelyettesei és szervezőpedagógusai vettek részt, összesen 88 fő. 

 

A Csörge a tévés adventi kalendáriumban 
2017. december 12. – volksgruppen.orf.at 

Magyar együttes szerepelt ma, december 12-én az ORF Burgenland zenés adventi 

kalendáriumában. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Csörge zenekara produkcióját 

ismerhették meg a nézők. 

 

Megjelent a Kerekasztal Hírlevél 
2017. december 12. – volksgruppen.orf.at 
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Megjelent az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala október-novemberi képes hírlevele. 

Az aktuális kiadás például az október 23-i megemlékezésekről, a 4. Bécsi Magyar Bálról és a 

19. Bécsi Magyar Táncháztalálkozóról is tudósít. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 12. – Kossuth Rádió 

 

Szűnni nem akaró utcai tiltakozások és a kormánypárt népszerűségének 

visszaesése közepette szavazta meg az RMDSZ is a bírák és ügyészek jogállását 

szabályozó törvény módosítását 

Szűnni nem akaró utcai tiltakozások és a kormánypárt népszerűségének visszaesése közepette 

szavazta meg az RMDSZ is a bírák és ügyészek jogállását szabályozó törvény módosítását. A 

tüntetők és az ellenzék azzal vádolják a kormányt, hogy "tálcán szolgálja fel" az igazságügyet 

politikai klientúrájának, mentve a korrupt politikusokat. Az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint, 

szükség van erre a törvényre – ez a jogállam működésének egyik garanciája.  

 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kapta idén a Duna díjat 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kapta idén a Duna díjat. A Duna 

Televízió által alapított díjat az egy nemzetben gondolkodás előmozdításában partner 

személyeknek, szervezeteknek ítélik oda. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes méltatásában 

azt mondta, hogy a közéleti pályája során Pásztor István mindvégig kiemelt figyelmet 

fordított a Vajdaság politikai és gazdasági helyzetének javítására, "mert a célja a szülőföld 

megerősítése volt", és ebben szerb partnereivel is konstruktívan működik együtt.  

 

El kell távolítani a gyergyószentmiklósi városháza homlokzatáról a székely 

zászlót és a város zászlaját - ez a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős döntése 

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

zászlaját - ez a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős döntése. A polgármester az Emberi 

Jogok Európai Bíróságán diszkriminációra hivatkozva pert indít Románia ellen. Továbbá a 

város polgárai aláírásukkal támogathatják a zászlóügyet.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-12_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 13. 
7 

A marosvásárhelyi tanács elfogadta az RMDSZ azon indítványát a kétnyelvű 

utcanévtáblák ügyében 

A marosvásárhelyi tanács elfogadta az RMDSZ azon indítványát, amely a kétnyelvű 

utcatáblák ügyét úgy oldaná meg, hogy utcák hivatalos neve eleve kétnyelvű legyen, az 

elnevezésben a román mellett kötőjellel elválasztva a magyar nyelvű megfelelő is szerepeljen. 

Az elfogadott határozat ellen azonban Maros megye prefektusa jogi kifogást emelt, kérve a 

határozat visszavonását. Vass Leventét, az RMDSZ marosvásárhelyi elnökét kérdezte a 

Határok nélkül munkatársa, lesz-e válaszlépés. 

 

Átadták a Nagyvárad-Réti Csillagocska református zeneóvoda magyar állami 

támogatással felújított épületét 

Átadták a Nagyvárad-Réti Csillagocska református zeneóvoda magyar állami támogatással 

felújított épületét.  A támogatás -  része a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak. A 

magyar kormány Kárpát-medence szerte 150 új óvoda és bölcsőde felépítését, valamint több 

mint 400 oktatási intézmény felújítását támogatja 38,6 milliárd forint értékben. Ezenkívül 

nagy hangsúly fektet az óvodapedagógusok továbbképzésére. Az alkalmanként 3 napos 

tanfolyam hiánypótló, mert a romániai magyar óvodapedagógusoknak kevés lehetősége van 

hasonló képzéseken részt venni. 

 

Erdély egyetlen magyar nyelvű szamizdat kiadványa - Ellenpontok címmel jelent 

meg 1982-ben Nagyváradon 

Erdély egyetlen magyar nyelvű szamizdat kiadványa - Ellenpontok címmel jelent meg 1982-

ben Nagyváradon, tiltakozva az erősödő román sovinizmus ellen. Tóth Károly Antal és 

felesége, Tóth Ilona Egy szamizdat az életünkben című könyve tartalmazza az Ellenpontokról 

készült interjúkat és dokumentumokat valamint a velük készült, különböző médiumokban 

megjelent interjúkat, mindezt izgalmas olvasmánnyá gyúrva. A Kriterion Kiadó új könyvéről 

beszélgetett a Határok nélkül riportere a Svédországban élő szerzőkkel, a szamizdat kiadvány 

egykori készítőivel. 

 

Országzászlót kapott az újszentesi református egyházközség 

Országzászlót kapott – Farkas Sándor országgyűlési képviselő adományaként – az újszentesi 

református egyházközség. A szentesiek által 126 éve alapított  templomában, a második 

adventvasárnapi ünnepi istentisztelet keretében vonták fel a zászlót. 

 
 


