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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt: felemelő érzés, hogy nemzettársaink az ország házában 

vetélkednek 
2017. december 14. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu 

Felemelő érzés, hogy a nemzetrészek középiskolás diákjai vetélkedésének az ország háza ad 

otthont – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön 

Budapesten. A politikus a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága által Kárpát-medencei középiskolás diákoknak meghirdetett, Demokrácia 1×1 

elnevezésű vetélkedő döntőjének megnyitóján, a Parlamentben felidézte: a kettős 

állampolgárságról szóló törvény célja az volt, hogy „nemzettársaink polgártársaink lehessenek”, 

az Országház pedig az egyetemes magyarság háza.   Azóta a Ház falai között sok esemény történt 

ennek szellemében, itt indult újra a Magyar Állandó Értekezlet és itt tette le a Szent Korona előtt 

esküjét a félmilliomodik honosított állampolgár, Böjte Csaba ferences szerzetes - mondta.  

 

Szatmárnémeti diákok nyerték meg a Kárpát-medencei vetélkedőt 
2017. december 14. – Origo.hu, Vajdaság Ma, Krónika, Pannon RTV 

A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium „Éneklő Borz” nevű csapata nyerte meg a 

„Demokrácia 1x1” elnevezésű középiskolai vetélkedő döntőjét. A fiatalok 159 csapat közül 

bizonyultak a legjobbnak. A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága 2017 szeptemberében „Demokrácia 1x1” néven hirdette meg vetélkedőjét a 

Kárpát-medencei középiskolás (14-18 éves) diákok számára. A vetélkedő négyfős csapatok 

között, magyar nyelven zajlott. A versenyre 159 csapat (vagyis 636 külhoni magyar diák) 

jelentkezett. A verseny célja az volt, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a következő 

témakörökben: demokrácia, emberi jogok, állampolgárság, választási rendszer, nemzetközi 

intézmények. 

 

Ösztöndíjakat adott át a Rákóczi Szövetség Kárpátalján 
2017. december 14.  – karpatalja.ma 

Tekintettel a kárpátaljai magyarságot érintő oktatáspolitikai helyzetre, a Rákóczi Szövetség 

minden olyan gyermeket, aki 2017 szeptembere óta kárpátaljai magyar általános iskolai 

elsőosztályt látogat, 10 ezer forint értékű ösztöndíjban részesített december 12. és 14. között. Az 

ösztöndíjakat 82 kárpátaljai településen személyesen adták át a Szövetség képviselői az érintett 

családoknak, megköszönve a szülőknek, hogy gyermeküknek magyar nyelvű iskolát választottak. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-felemelo-erzes-hogy-nemzettarsaink-az-orszag-hazaban-vetelkednek-2576212/
http://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-felemelo-erzes-hogy-nemzettarsaink-az-orszag-hazaban-vetelkednek-2576212/
https://kronika.ro/szines/demokracia-1x1-szatmarnemeti-diakok-nyertek-a-karpat-medence-kozepiskolasainak-vetelkedojet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/osztondijakat-adott-at-a-rakoczi-szovetseg-karpataljan/
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Ezentúl nem a szerzőknek kell románra fordítaniuk az anyanyelven írt 
tankönyveket 
2017. december 14. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Az anyanyelven megírt tankönyveket Romániában ezentúl nem kell az állam hivatalos nyelvére 

lefordítaniuk a tankönyvíró pedagógusoknak – tudatta csütörtökön az RMDSZ hírlevele, Szabó 

Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes bejelentését idézve. A politikus szerint az RMDSZ 

oktatásügyi szakembereinek sikerült elérniük, hogy az oktatási minisztérium újonnan közzétett 

tankönyvírási módszertana a román fordítás elkészítését az országos tankönyvkiadóra bízza. A 

kifejezetten a kisebbségek számára készült tankönyveket – anyanyelv, kisebbségi történelem, 

kisebbségi zenetankönyv – egyáltalán nem kell ezentúl lefordítani. 

 

Ezzel indokolja az RMDSZ az igazságügyi törvények módosításának 
megszavazását  
2017. december 14. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ megszavazta az igazságügy és a Legfelsőbb Bírói Tanács működéséről szóló törvények 

módosítását, mert véleményük szerint ezek tovább erősítik a jogállamot és a korrupcióellenes 

harcot Romániában. „Romániában a nemzetbiztonságra hivatkozva bármikor, bárkit 

lehallgathatnak azért, hogy bűnvádi eljárást indíthassanak a rendszer számára kényelmetlennek 

tartott emberek ellen Ma nem vonják felelősségre azokat az ügyészeket és bírókat, akik 

rosszhiszeműségből vagy gondatlanságból hibákat követnek el, emberek életeit teszik tönkre” – 

áll az RMDSZ közleményében. Ez az állapot tarthatatlan. Meg kell változtatni! Meggyőződésünk, 

hogy a törvényes keretek módosítása által elérhető a túlkapások visszaszorítása, valamint a 

jogállam megerősítése. December 11-én a bírák és ügyészek tevékenységének szétválasztásával 

tettünk egy lépést a jogállam megerősítéséért, mai szavazatunkkal is ezt az utat követtük – írja a 

közlemény.  

 

Szülőföldön magyarul: érdemes időpontot egyeztetni 
2017. december 15. – Krónika 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által koordinált 

www.szulofoldonmagyarul.ro című honlapon, levélben érdemes jelezni minden olyan 

rendellenességet, amely az oktatási-nevelési támogatás igénylésével kapcsolatos – tudta meg a 

Krónika a program koordinátorától egy olvasói panasz kapcsán. 

 

Nehéz megszervezni a magyar vallásórákat 
2017. december 15. – Krónika 

Állandó fejtörést okoz a kisebbségi tanintézetek vezetősége számára a vallásoktatás 

megszervezése – hívta fel a figyelmet Kiss Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelő rámutatott: a 

magyar iskolákban tetemes pluszköltséggel jár, hogy vallásórát biztosítsanak a diákoknak, a 

szakember szerint pedig ezzel a tanintézeteknek járó költségvetési keret, illetve a fejkvóta 

megállapításánál is számolnia kellene az oktatási minisztériumnak. Kiss Imre kifejtette: ez a 

román vidékeken nem jelent problémát, hiszen a többségi nemzethez tartozó tanulók jellemzően 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ezentul-nem-a-szerzoknek-kell-romanra-forditaniuk-az-anyanyelven-irt-tankonyveket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ezentul-nem-a-szerzoknek-kell-romanra-forditaniuk-az-anyanyelven-irt-tankonyveket
http://itthon.transindex.ro/?hir=49817
http://itthon.transindex.ro/?hir=49817
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ortodox vallásúak, így az egész osztályt egy pedagógus tanítja, ennek nyomán a szaktárca nem 

foglalkozik ezzel a kérdéssel. Erdélyben, illetve a tömbmagyar vidékeken viszont a téma jóval 

összetettebb, hiszen egy magyar tannyelvű osztályban általában római katolikus, református, 

evangélikus, unitárius vallásúak és más, hivatalosan elismert felekezethez tartozó gyermekek is 

vannak. 

 

A Magyarországon élő román állampolgárokat célozza meg a ROVE és a LAM 
projektje 
2017. december 15. – Krónika 

Romániai vállalkozásalapításra ösztönzi a legalább egy éve Magyarországon élő román 

állampolgárokat a 40 000 ok, hogy Romániában vállalkozz! elnevezésű projekt. A 

kezdeményezés egyrészt szakmai képzést biztosít, másrészt pedig a legjobb üzleti terveket 

legtöbb 40 ezer euró értékű anyagi támogatásban is részesíti. Nagy Tímea Zita projektmenedzser 

a Krónika kérdésére elmondta, a vállalkozásalapítás nem kötelezi a Magyarországon élő román 

állampolgárok hazatelepülését. 

 

Értékeiket népszerűsítenék a barcaságiak 
2017. december 15. – Krónika 

Értékeik és hagyományaik erőteljes népszerűsítésével kitörnének Brassó árnyékából a barcasági 

csángók. A tíz vidéki település magyarsága rájött, hogy a térség népszerűsítése nélkül még a 

szomszédos székelyföldiek sem igazán tudnak sokat róluk. A Barcasági Csángó Alapítvány régió-

népszerűsítő honlapot indított, hogy fellendítse a térség idegenforgalmát. 

 

Januártól kormányrendelettel emelkedik a nemzetiségi iskolák normatívája 
2017. december 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kiegészített kormányrendelet célja a fenntartók esetében a személyi állománnyal és 

működéssel kapcsolatos költségek fedezését célzó, normatív hozzájárulások elosztásának a 

javítása. A tervezetet Martina Lubyová SNS-es oktatási miniszter terjesztette be, a kormány 

pedig megszavazta a javaslatot. A Most-Híd javaslatára kidolgozott rendeletben változik az azon 

alapiskolák fenntartóinak nyújtandó pénzeszközök odaítélésének szabályozása, amelyekben 

a tanulók a nemzeti kisebbség anyanyelvét a jóváhagyott kerettanterv szerint tanulják, továbbá 

azoké is, amelyek diákjai a nemzeti kisebbség nyelvén tanulnak, valamint 

azon szakközépiskoláké is, amelyekben a tanulók gyorsított eljárásban tanulnak, illetve 

a tevékenységükhöz tanácsadást nyújtó állami létesítményekben. Erre a módosításra 2018-ban  a 

költségvetésből 2.220.674 eurót fordítanak. 

 

MKP: A nemzetiségi oktatás fogalmának végre be kell kerülnie a szlovák 
oktatási törvénybe 
2017. december 14. – Körkép 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171214112353/Januartol-kormanyrendelettel-emelkedik-a-nemzetisegi-iskolak-normativaja.html
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/12/14/mkp-nemzetisegi-oktatas-fogalmanak-vegre-kell-kerulnie-szlovak-oktatasi-torvenybe
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/12/14/mkp-nemzetisegi-oktatas-fogalmanak-vegre-kell-kerulnie-szlovak-oktatasi-torvenybe
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A nemzetiségi iskoláknak „karácsonyi ajándékba” adott emelt normatíva a kormánytól jó dolog, 

de csak elodázza a probléma megoldását – írja állásfoglalásában Kiss Beáta, az MKP oktatási és 

kulturális alelnöke. Kiss Beáta szerint a 150-nél nagyobb gyermeklétszámmal rendelkező iskolák 

számára az intézkedés 20-25 ezer euró plussz bevételt jelent, ami „fontos és szükséges adaléka a 

működésnek”. Az 50 fő alatti kisiskolák esetében azonban mindössze 5-6 ezer euróról van szó. 

 

Közös fejlesztésbe kezd Királyhelmec és a Petőfi Irodalmi Múzeum 
2017. december 14. – hirek.sk 

Királyhelmec városa és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) közös fejlesztésbe és kulturális 

együttműködésbe kezd, amelynek részeként 2019 végéig európai uniós forrásból újulhat meg a 

széphalmi Kazinczy-emlékhely parkja és a királyhelmeci amfiteátrum – mondta el Prőhle 

Gergely, a múzeum főigazgatója csütörtökön, Budapesten. 

 

Mind több vajdasági magyar regisztrál a jövő évi magyarországi választásokra 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Pásztor István bejelentette, hogy a VMSZ a jövő évi magyarországi választáson a Fideszt 

támogatja. Az elmúlt időszakban megduplázódott azoknak a Vajdaságban élő magyar 

állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a jövő évi magyarországi választásokra. Így már 60 

ezernél tart ez a szám. Ezt mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 

Pannon Televízió Szubjektív című műsorának. A VMSZ aktivistái az elmúlt időszakban egy 

összetett terepi munkát végeztek. A cél az volt, hogy tájékoztassák az embereket, hogy magában 

az állampolgárság nem jelent szavazati jogot - húzta alá a pártelnök.  

  

A Kodály-emlékév keretében a Magyar Állami Népi Együttes mutatkozott be 
Szabadkán 
2017. december 14. - Pannon RTV 

A Magyar Állami Népi Együttes tegnap este bemutatta Tánckánon- Hommage á Kodály Zoltán 

című előadását a szabadkai Sportcsarnokban. A rendezvényt a Hagyományok Háza Napok 

keretében szervezték meg. Ezzel búcsúztatta Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a 2017-es 

évet, amely egyben a Kodály-emlékév is. Ebből az alkalomból már több eseményt is rendeztek 

Vajdaságban, így Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a hagyományos év végi 

zárókoncertjének témájául is Kodály Zoltánt választotta. 

  

A szabadkai önkormányzat több mint kétmillió dinárral támogatja a helyi 
vásárokat 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Az utólagos finanszírozásról szóló szerződéseket ma délelőtt írták alá a városházán. Kettőmillió-

háromszázezer dinárral támogatja a szabadkai önkormányzat a város területén idén 

megszervezett vásárokat és kiállításokat. Ha augusztus, akkor ludasi Fokhagymafesztivál. Ezt 

már nemcsak a Szabadka környékén élők, hanem a külföldi vendégek is tudják. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171214131703/Kozos-fejlesztesbe-kezd-Kiralyhelmec-es-a-Petofi-Irodalmi-Muzeum.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/mind-tobb-vajdasagi-magyar-regisztral-jovo-evi-magyarorszagi-valasztasokra
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kodaly-emlekev-kereteben-magyar-allami-nepi-egyuttes-mutatkozott-be-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kodaly-emlekev-kereteben-magyar-allami-nepi-egyuttes-mutatkozott-be-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadkai-onkormanyzat-tobb-mint-ketmillio-dinarral-tamogatja-helyi
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadkai-onkormanyzat-tobb-mint-ketmillio-dinarral-tamogatja-helyi
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Befejeződött a Hagyományok Háza Napok Szabadkán 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Ma gyerekeknek tartottak előadásokat, kulturális foglalkozásokat a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar épületében. Az általános iskolások bővíthették ismereteiket a 

néphagyományokról. Rongybabát készíthettek az MTTK-ba érkező diákok, olyanokat 

amilyenekkel dédanyáink is játszottak. Emellett számos programon vehettek részt a gyerekek. 

Miskolci Márton: „Zenéltek, táncoltak és hangszereket mutattak be.” 

  

37-en végezték el az Uniós pályázatíráshoz kapcsolódó képzést Újvidéken 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Uniós pályázatíráshoz kaptak útmutatást az önkormányzatban, közigazgatásban és a civil 

szférában dolgozók Újvidéken. A határon átnyúló programok kidolgozásához és a partnerekkel 

való tárgyaláshoz kaptak jó tanácsokat. A tanfolyamot elvégzőknek ma bizonylatot nyújtottak át. 

  

18 millió dinár támogatás a mezőgazdasági termelőknek 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Csütörtökön a tornyosi, a búránysori és kevi gazdák írták alá a sikeres pályázatokról szóló 

szerződéseket a zentai önkormányzattal. A mezőgazdasági, vissza-nem térítendő támogatással az 

aszályos nyár következményeit igyekszik enyhíteni a község. A gazdák szerint a pénzre nagy 

szükség van. 

  

101 000 eurót nyert az IPA Magyarország–Szerbia pályázatán az oromi helyi 
közösség 
2017. december 14. - Pannon RTV 

Ennek köszönhetően több fejlesztést is végezhetnek a településen. Az IPA pályázaton öt település 

közös projektje nyert, mégpedig összesen 500 000 eurót, amiből Orom Helyi Közössége 101 000 

eurót kapott 15 %-os önrésszel. A projekt egyik fő mozzanata a Malomfesztivál, amelyet jövőre 

már ötödik alkalommal szerveznek meg. 

  

A választásokra várva 
2017. december 14. – Magyar Szó 

Kishegyes község mindhárom településén – Bácsfeketehegyen, Kishegyesen és Szeghegyen – 

helyi közösségi választások lesznek a hétvégén. Bojtos Béla, a helyi közösség tanácsának elnöke 

arról számolt be lapunknak, hogy számos lényeges dolgot sikerült megoldani az elmúlt 

időszakban. 

 

Czibere Károly segélyadományokat adott át Kárpátalján 

2017. december 14. – MTI  K
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/veget-ertek-hagyomanyok-haza-napok-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/37-en-vegeztek-el-az-unios-palyazatirashoz-kapcsolodo-kepzest-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/18-millio-dinar-tamogatas-mezogazdasagi-termeloknek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/101-000-eurot-nyert-az-ipa-magyarorszag-szerbia-palyazatan-az-oromi-helyi
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/101-000-eurot-nyert-az-ipa-magyarorszag-szerbia-palyazatan-az-oromi-helyi
https://www.magyarszo.rs/hu/3552/vajdasag_kishegyes/175841/A-v%C3%A1laszt%C3%A1sokra-v%C3%A1rva.htm
Czibere%20Károly%20segélyadományokat%20adott%20át%20Kárpátalján
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Tartós élelmiszerekből álló segélyadományt és pénztámogatást adott át ünnepélyesen 8,2 millió 

forint összértékben Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkára és Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) ügyvezető 

igazgatója csütörtökön Beregszászon a város szociális és kórházi konyháinak, a református 

egyházi ingyenkonyháknak és a Sámuel Alapítványnak.Az átadási ünnepségen mondott 

beszédében Czibere Károly hangsúlyozta: a szociális államtitkárság nagyon fontosnak tekinti, 

hogy évente legalább egyszer jelen legyen Kárpátalján, közösséget vállalva a helyi magyarsággal, 

és elhozza a szolidaritás üzenetét, amelyre oly nagy szükségük van jelenleg a kárpátaljai 

magyaroknak. 

 

Hit és megmaradás 
2017. December 14. – Kárpátalja 

Közel 50 kárpátaljai nagycsaládról készült interjúkötetet mutattak be pénteken Beregszászban. A 

kötet a Kárpátalja.ma internetes hírportál nagycsaládosokról szóló interjúsorozatának anyagai 

alapján készült el, melynek szerzője Marosi Anita. A szerkesztők egyfajta útmutatásként 

szeretnék a könyvet olyan jegyességben járó fiatal pároknak ajánlani, akik most készülnek a 

családi életre. A könyvben az interjúkon keresztül a nagycsaládok életébe, nehézségeibe, 

örömeibe, mindennapjaiba pillanthat be az olvasó, s az interjúkon keresztül a keresztyéni 

értékek, a család fontossága, a nagycsalád áldása is kirajzolódnak. 

 

Évértékelő nyilatkozat: „Számunkra nincs lehetetlen” - hangsúlyozta Jankovics 
Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője lapunknak adott évértékelő 
nyilatkozatában 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

A politikus szerint az, hogy hosszú évek után idén jelentős eredményekről számolhat be, többek 

között a 2016-os előre hozott parlamenti választáson aratott sikerünknek köszönhető, amellyel a 

magyar közösség egy erős érdekképviseletre tett szert. 

 

Május 3-a lesz a horvát-magyar barátság napja 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk meghívására és vezetésével szerdán tartotta meg 

négyévnyi kihagyás után az első ülését a Horvát Szábor és a magyar Országgyűlés baráti tagozata 

Zágrábban. A találkozó egyik témája a horvát-magyar barátság napjának a meghatározása volt, 

amit a két ország törvényhozásának döntése után minden évben május 3-án ünnepelünk majd. 

 

Újjáépülhet végre a kórógyi kultúrotthon is 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

A múlt héten kötött szerződést a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a 

Tordinci járással, melynek értelmében 15 évre megkapja a kórógyi kultúrotthon használati jogát. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/12/13/hit-es-megmaradas
http://www.kepesujsag.com/evertekelo-nyilatkozat-szamunkra-nincs-lehetetlen/
http://www.kepesujsag.com/evertekelo-nyilatkozat-szamunkra-nincs-lehetetlen/
http://www.kepesujsag.com/evertekelo-nyilatkozat-szamunkra-nincs-lehetetlen/
http://www.kepesujsag.com/majus-3-lesz-horvat-magyar-baratsag-napja/
http://www.kepesujsag.com/ujjaepulhet-vegre-korogyi-kulturotthon/
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A szerződés aláírásával megteremtődött a jogi háttere az épület teljes felújításának a HMDK 

részéről. 

 

Folyamatosak a fejlesztések 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

Idén adták át a dályhegyi és szentlászlói kultúrotthont, a laskói ifjúsági házat és a pélmonostori 

magyarok otthonát, szépen haladnak a sepsei magyar otthonnak a renoválásával, a szentlászlóiak 

pedig már a felújított templomukban tarthatják a karácsonyi istentiszteletet. Mindezek a 

beruházások a HMDK közbenjárásának köszönhetően horvát és magyar állami támogatásból 

valósultak meg, és a fejlesztések a jövő esztendőben is folytatódni fognak. 

 

Adventi koncert az ünnepvárás jegyében 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

Az ünnepvárás jegyében tartotta meg múlt szombaton a laskói Petőfi Sándor Magyar 

Kultúregyesület a hagyományos adventi kórustalálkozót, amelyen horvátországi magyar és 

anyaországi énekkarok, népdalkörök és a laskói általános iskola diákjai vettek részt. 

 

Adventi magyar szokások a pélmonostori magyarok új székházában 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tagjai az advent időszakában is a magyar hagyományokat 

ápolják. Az idei évben végre saját, felújított otthonukban hangolódhattak az ünnepre. 

 

Sikeresen lezárult a tehetséggondozási pályázat 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

Sikeresen lezárult a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által meghirdetett „Tudással a 

könnyebb boldogulásért“ elnevezésű tehetséggondozási pályázat: 10 általános iskolai tanuló és 

négy középiskolás diák részesült egyszeri, 500 kúnás ösztöndíjban. 

 

Gazdakör: egyeztető ülés Bellyén 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

A HMDK Gazdaköre nemrég egyeztető ülést tartott, melyen jelen volt Kocsy Béla Budapestről, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) külkapcsolati igazgatója is. Szabó Attila, a gazdakör 

elnöke beszámolt a szervezet idei tevékenységéről és ismertette jövő évi terveiket. 

 

A Rákóczi Szövetség idén is támogatta a magyar iskolába iratkozókat 
2017. december 14. – kepesujsag.com 

A Rákóczi Szövetség beiskolázási programja keretében Horvátországban is kiosztotta az egyszeri 

beiskolázási ösztöndíjakat azoknak a szülőknek, akik szeptemberben magyar tannyelvű általános 

iskolába íratták első osztályos gyereküket. 

 

Jakab Sándor Kövér Lászlónál 
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2017. december 14. – kepesujsag.com 

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke hétfőn fogadta hivatalában Jakab Sándort, a HMDK 

elnökét. 

 

Karácsony a Közép-Burgenlandi Magyaroknál 
2017. december 14. – volksgruppen .orf.at 

Feldíszített karácsonyfa, sütemények, kis figyelmesség is várt a vendégekre az év utolsó 

csütörtöki magyar találkozóján a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában. De 

tartanak még adventi éneklést és karácsonyi ünnepséget a hétvégén. 

 

Lehet jelentkezni a bilinguális képzésre 
2017. december 14. – volksgruppen.orf.at 

Bécsben a 2018/19-es tanévtől két tanítási nyelvű, magyar-német általános iskolai képzés 

indulhat. A minimum létszám húsz és elegendő jelentkező esetén az oktatás helyszíne a bécsi 

BunteSchuleWähring lenne, ahol december 13-án már sor került az első információs estre. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2017. december 14. – Kossuth Rádió 
  
  
Adományokat adott át Kárpátalján Czibere Károly 
Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és 

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója tartós élelmiszerből 

álló adományt adott ma át Beregszászban az egyházi és önkormányzati ingyenkonyháknak. 

  
Idén is ajándékcsomagokkal lepte meg a Katolikus Karitasz a szabadkai 

nagycsaládos egyesület tagjait 

És még mindig maradjunk az adományozóknál. Idén is ajándékcsomagokkal lepte meg a 

Katolikus Karitasz a szabadkai nagycsaládos egyesület tagjait. Az adomány átadásán jelen volt 

Fülöp Attila, az EMMI egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is.  
 

Beszélgetés Borboly Csabával, Hargita megye Tanácsának elnökével 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884074/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884013/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-14_18:30:00&ch=mr1
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Az uborka görbületére van szabály az Európai Unióban, de arra nincs, hogy dönthessünk 

iskoláinkról, anyanyelvünk vagy zászlóink használatáról - véli Borboly Csaba, RMDSZ-es 

politikus. Hargita megye Tanácsának elnöke Brüsszelből érkezett ma Budapestre és fontosnak 

érezte, hogy útja tapasztalatait elmondhassa hallgatóinknak.  

   
Emelkedik a szlovákiai magyar iskolákban a normatív támogatás. 

Emelkedik a szlovákiai magyar iskolákban a normatív támogatás. Az iskolák finanszírozásáról 

szóló törvényt idén nyáron fogadták el, de abban konkrét számokat nem, csak elveket 

fogalmazott meg a törvényalkotó. A normatív támogatás új keretszámairól szóló végrehajtási 

rendeletet szerdai ülésén fogadta el a pozsonyi kormány.  

 

Szakmai konferencia-sorozattal kezdődött Erdélyben az Óvodafejlesztés szakmai-

módszertani programja 
Szakmai konferencia-sorozattal kezdődött Erdélyben az Óvodafejlesztés szakmai-módszertani 

programja. A csíkszeredai nyitókonferencián jelentették be: minden magyar óvoda még 

karácsony előtt "Magyar sarok" ajándékcsomagot kap.  
 

Kovács Ákos Kossuth- díjas előadóművész az elmúlt hétvégén Arany János 

verseiből készített összeállításával lépett a nagykárolyi közönség elé 

Kovács Ákos Kossuth- díjas előadóművész az elmúlt hétvégén Arany János verseiből készített 

összeállításával lépett a nagykárolyi közönség elé. A Határok nélkül munkatársa arról is 

kérdezte Ákost, hogy mióta szoros a kapcsolata a versekkel és lesz-e újabb, hasonló ívű 

előadóestje, amellyel az elcsatolt részek magyarságához szól majd. 

 
 


