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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Hódmezővásárhely és magyar kormány támogatásával épült óvodát adtak át a 
kárpátaljai Mezőváriban 
2017. december 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

Hódmezővásárhely és a magyar kormány támogatásával épült református óvodát adtak át 

ünnepélyesen kedden a Beregszászhoz közeli Mezőváriban. Az átadási ünnepségen mondott 

köszöntőjében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa, 

hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a mezővári Tündérkert 

óvoda a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében az első zöldmezős 

beruházásként épült gyermekintézmény Kárpátalján. Az öröm kettős Mezőváriban, hiszen az 

óvoda nemcsak a magyar kormány segítségével épült, hanem elsősorban az ötletgazda és 

kezdeményező Hódmezővásárhely megyei jogú város támogatásával - tette hozzá. A 

hódmezővásárhelyiek mintegy 60 millió, a magyar kormány 100 millió forintos 

támogatásából épült óvoda jelentőségére utalva a kormánybiztos kiemelte: "nem 

engedhetjük, hogy itt, a Kárpát-medencében leszakadjanak nemzetrészek a társadalmi-

gazdasági fejlődésben".  

 

Magyar Közösség Pártja: mozgalmas, közösségépítő, sikeres év volt az idei 
2017. december 19. – MTI, Felvidek.ma, korkep.sk, hirek.sk   

A felvidéki magyarság számára kézzelfogható sikereket is hozó, mozgalmas esztendő volt az 

idei - hangzott el a Magyar Közösség Pártja (MKP) évértékelő sajtótájékoztatóján Pozsonyban 

kedden. A közösségépítés mellett a civil szervezetekkel és a történelmi egyházakkal folytatott 

összefogás jellemezte az évet, amely a pártnak és a felvidéki magyarság számára egyaránt 

sikereket, eredményeket is hozott - jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke az MTI-nek 

nyilatkozva. A párt szempontjából az év legmeghatározóbb eseménye a megyei választás volt, 

amelynek eredménye sikernek értékelhető, hiszen a nyolc szlovákiai megyéből ötben 

jelölteket állító, parlamenten kívüli MKP 33 megyei képviselői mandátumot szerzett, ami a 

pártok közti versengésben országosan a harmadik legjobb eredmény. 

 

Budapest helyett Bukarest felé vezető autópályát ajánlanak a székelyeknek 
2017. december 19. – Krónika 

Bár a szociálliberális koalíció kormányprogramjában is szerepel, és az idei költségvetésből 

forrásokat is elkülönítettek a Marosvásárhely–Jászvásár közötti autópálya mielőbbi 

megépítésére, a legfrissebb nyilatkozatok szerint elkerüli a Székelyföld nagy részét az Erdélyt 

Moldvával összekötő első sztráda. A Ziarul de Iași beszámolója szerint a szaktárca vezetője a 
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parlament költségvetési bizottságának ülésén beszélt a témáról, mondván: a hosszú évek óta 

csak a tervek szintjén létező Marosvásárhely–Jászvásár-sztráda helyett sokkal könnyebben és 

olcsóbban kivitelezhető lenne egy Brassó–Bákó-autópálya.  

 

Törvénytervezetet iktatott az RMDSZ a bölcsődék állami támogatására 
2017. december 19. – Krónika, maszol.ro 

Törvénytervezetet dolgozott ki és iktatott az RMDSZ a bölcsődei oktatás pénzügyi 

támogatására, jelentette be Szabó Ödön, a szövetség képviselőházi frakcióvezető-helyettese 

azt követően, hogy kedden a parlamentben iktatta a tervezetet. Az RMDSZ hírlevele szerint 

ezt még az őszi parlamenti ülésszak elején prioritásként jelölte meg a szövetség. A Bihar 

megyei képviselő szerint a jogszabállyal a bölcsődékben tapasztalt helyhiányt próbálják 

orvosolni.  

 

Miért is hallgatnék? Markó Attila az igazságügyi törvények módosításairól 
2017. december 19. – maszol.ro 

„Akárhányszor feltesszük a kérdést, hogy milyen igazságszolgáltatást akarunk, mindig jusson 

eszünkbe az egyedüli helyes válasz: IGAZSÁGOSAT” – írja az igazságügyi törvények 

módosításairól Markó Attila.  

 

Magyar Sarok a magyar óvodáknak 
2017. december 19. – Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) az erdélyi szakmai fejlesztési 

programsorozat keretében Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban címmel 

szervezett szakmai konferenciát Nagyváradon december 16-án. Az eseményen, még a 

konferenciák elkezdése előtt jelképesen átadták a magyar óvodáknak járó Magyar Sarok nevű 

fejlesztőcsomagot, amely készségfejlesztő játékokat, mesés- és mondókáskönyveket, Magyar 

Népmesék CD-t tartalmaz. 

 

Búcsúztatta 2017-es évet az Erdélyi Magyar Néppárt 
2017. december 19. – Bihari Napló 

A nagyváradi városháza nagytermében vasárnap délután tartotta meg óévbúcsúztató 

ünnepségét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mintegy kétszáz párttag és szimpatizáns 

jelenlétében. Kiosztották a Néppárt Csillaga okleveleket, azoknak a Bihar megyei 

személyeknek, akik az idén sokat tettek a párt érdekében. 

 

Ezért támogatta az RMDSZ a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény 
módosítását 
2017. december 19. – maszol.ro 

Az RMDSZ is megszavazta kedden a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényt módosító 

tervezetet a szenátusban. Cseke Attila frakcióvezető szerint a törvénymódosítás az 

ügyészállam felszámolását célozza, és nem veszélyezteti a korrupcióellenes harcot. A politikus 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenytervezetet-iktatott-az-rmdsz-a-bolcsodek-allami-tamogatasara
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/90010-miert-is-hallgatnek-marko-attila-az-igazsagugyi-torvenyek-modositasairol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_sarok_a_magyar_ovodaknak.php
http://www.erdon.ro/bucsuztatta-2017-es-evet-az-erdelyi-magyar-neppart/3714633
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90025-ezert-tamogatta-az-rmdsz-a-birak-es-ugyeszek-jogallasarol-szolo-torveny-modositasat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90025-ezert-tamogatta-az-rmdsz-a-birak-es-ugyeszek-jogallasarol-szolo-torveny-modositasat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 20. 
3 

a szavazás után közölte: a parlamentbe beérkező módosító indítványok számottevő részét a 

szakmai szervezetek kezdeményezték és tartották fenn, és a javaslatok többsége jól működő 

nyugat-európai modellt, tendenciát követ. 

 

Marosvásárhely a szobrok „fogságában” 
2017. december 20. – Krónika 

A marosvásárhelyi szobordömping oka, hogy egy magyar személyiségnek emléket állító 

alkotás köztéri megjelenítéséért „cserébe” a román közösség is szobrot emel egy történelmi 

vagy politikai személyiségnek. A szakemberek szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy 

a művészeti érték kiszorult a terekről az elmúlt években. 

 

Elindult felvidéki útján a Betlehemi Békeláng 
2017. december 19. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jóvoltából idén immár huszonhatodik alkalommal 

érkezett hazánkba a Betlehemi Békeláng. A cserkészek december 16-án Bécsben, az Assisi 

Szent Ferenc templomban vették át a lángot a mindössze a 12 éves Tobias Flachnertől, a 

2017-es év lánggyermekétől. A szlovákiai magyar cserkészek központi lángátadó ünnepségét 

december 17-én Komáromban tartották, ahol a békeláng megkezdte útját Dél-Szlovákia 

magyarlakta településeire. 

 

Ki legyen a felvidéki magyarság következő köztársaságielnök-jelöltje? 
2017. december 19. – Körkép 

Az előttünk álló időszak egyik fontos témája, hogy indítson-e, és ha igen kit, a felvidéki 

magyar politikai képviselet köztársaságielnök-jelöltnek. A jelenlegi államfő ténykedése 

magyar szempontból elég értékelhetetlen. Kiska ugyanis nem vállal magyar ügyeket. És bár 

országos szinten vitathatatlanul a jobbik alternatívát jelenti, a felvidéki magyarok számára 

egyértelmű csalódás. 

 

A magyar kormány támogatja a szabadkai zsinagóga felújítását 
2017. december 19. - VajdaságMA 

106 millió forinttal támogatja a magyar kormány a szabadkai zsinagóga felújítását. Az erről 

szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg. Ehhez az idei 

költségvetésben csaknem 49 millió forintot csoportosítanak át, míg a jövő évi költségvetésben 

több mint 57 millió forintos forrásnak kell lennie e célra a Bethlen Gábor Alapban - olvasható 

a határozatban. 

 

Kiosztották a Miénk a város! játék nyerteseinek díjait 
2017. december 19. - Pannon RTV 
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Kiosztották Törökkanizsán a Miénk a város! elnevezésű online játék nyerteseinek díjait, 

amelyeket Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke adott át 

a gyerekeknek. Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága idén ötödik alkalommal 

hirdette meg a Miénk a város! című játékot. A gyerekeknek négy hétig minden napra jutott 

megoldandó feladat, amelynek fő témája idén Mátyás király volt. Szulomár Áron: „Azért 

vettem részt ezen a játékon, mert gondoltam, hogy könyveket, meg játékokat kapunk, és ezért 

tetszik, mert be szerettem volna mutatni Mátyás királynak a városunkat.” 

 

Zenét és csomagokat ajándékoztak a tordai gyerekeknek 
2017. december 19. - Pannon RTV 

Koncerttel egybekötött rendezvényt tartottak Tordán. 120 helybeli gyermek kapott 

ajándékcsomagot. A helyi közösség jóvoltából ez a hagyomány már nyolc éve él. Torda Helyi 

Közössége immár nyolcadik éve megajándékozza a helybeli gyerekeket. Korábban a házhoz 

vitték a csomagokat. Tavaly a karácsonyi csomagosztást egybekötötték a Juhász zenekar 

koncertjével.  

 

Ezer ajándékdobozt szeretnének szétosztani a Kosztolányi diákjai 
2017. december 19. - Pannon RTV 

Eddig 700 ajándékcsomagot gyűjtöttek össze a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium tanulói. A karácsonyi Cipősdoboz-Akció véget ért, azonban a 

gyűjtőpontokról még érkeznek adományok. 

 

Gyásznapot hirdettek Kárpátalján az elesett katonák emlékére 
2017. december 19. – karpatalja.ma 

Gyásznappá nyilvánították december 20-át Kárpátalján a napokban elesett kárpátaljai 

katonák emlékére – tudatta a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció december 18-án. A 

vállalatok, intézmények és szervezetek épületein félárbócra eresztik az ukrán nemzeti 

zászlókat, valamint korlátozzák a szórakoztató jellegű rendezvények, koncertek megtartását.  

 

Rudabányai ajándékok Badalónak 
2017. december 19. – Kárpátalja 

A Gvadányi József generális, katonaíró nevét viselő Badalói Általános Iskola négy éve vette fel 

a kapcsolatot Gvadányi szülővárosával, Rudabányával, azóta szinte minden évben találkoznak 

a két település elöljárói. Az idén szeptemberben az Észak-Magyarországi kisvárosban a két 

település polgármestere, Szobota Lajos és Szalai Imre testvértelepülési megállapodást írtak 

alá, így a Rudabányát és Badalót azóta szorosabb szálak fűzik egymáshoz. 

 

Képviselői Fórum volt Dobronakon 
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2017. december 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dr. Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő tegnap este fórumot tartott 

Dobronakon, amelyen az utóbbi hónapokban elfogadott törvénymódosítások nemzetiségi 

rendelkezéseinek kérdéskörét járták körül. 

 

Burgenlandi gyerekek az országházi karácsonyon 
2017. december 19. – volksgruppen.orf.at 

Több száz gyermek érkezett a Kárpát-medencéből a hagyományos karácsonyra a Magyar 

Parlamentbe, de a burgenlandi magyarok is kaptak meghívást. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület egy 16 fős csoportja is jelen volt az országházi karácsonyon Budapesten. A 

csoportot Zsótér Írisz és Seper Mariann vezette. 

 

Ismerkedés az orgonával 
2017. december 19. – volksgruppen.orf.at 

A hangszerek királynőjével, az orgonával ismerkedhettek tegnap a Felsőői Kétnyelvű 

Szövetségi Gimnázium diákjai. A felsőőri evangélikus templomban Csefalvay Dániel 

orgonaművész és karmester beszélt az orgona szerkezetéről, zeneszerzőkről és persze meg is 

szólaltatta a hangszert a diákok közreműködésével. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 19. – Kossuth Rádió 

 

A vállalt 50 ezer aláírásból már 40 ezret összegyűjtött a Magyar Közösség Pártja 

A vállalt 50 ezer aláírásból már 40 ezret összegyűjtött a Magyar Közösség Pártja, amellyel 

hozzá kíván járulni az európai  kisebbségvédelmi kezdeményezés sikeréhez. A hiányzó 

aláírások minél gyorsabb összegyűjtése érdekében a párt az internetes aláírás lehetőségének 

népszerűsítésére összpontosít a továbbiakban - erről is beszélt Berényi József az 

aláírásgyűjtés szlovákiai koordinátora a Határok nélkül munkatársának. 

 

Helyi közösségi választásokat tartottak a vajdasági Topolyán és Kishegyesen 

Helyi közösségi választásokat tartottak a vajdasági Topolyán és Kishegyesen, valamint a két 

járáshoz tartozó kistelepüléseken. Annak ellenére, hogy a korlátozott jogkörű helyi 
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közösségek a szerbiai jogszabályok értelmében jóval kisebb hatáskörökkel bírnak az 

önkormányzatoknál, mégis kimondhatjuk, hogy nagy a jelentőségük a helyi ügyek 

befolyásolása szempontjából.  

 

A hétvégén emléktábla avatás zárta a reformáció 500. évfordulójára szervezett 

ünnepségsorozatot a felvidéki bányavárosban 

A hétvégén emléktábla avatás zárta a reformáció 500. évfordulójára szervezett 

ünnepségsorozatot a felvidéki bányavárosban, Rozsnyón. Gályarabságra ítélt prédikátorokról 

szóló konferencia, majd a református egyházi alapiskola fennállásának 20. évfordulója és 

őrálló lelkészekről szóló előadássorozat - csak néhány kiragadott téma az év jeles 

eseményeiből, amelyekkel a közel 500 tagú rozsnyói református gyülekezet és oktatási 

intézménye gazdagította az év legnagyobb évfordulós eseményét.  

 

Családok adventje Csíkszeredában 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének támogatásával, helyi családszervezetek 

szervezésében tartották meg a Családok adventjét Csíkszeredában.  A helyszínen járt a 

Határok nélkül riportere.  

 

A temesvári plébániaközpontban minden hónap második szombatján tematikus 

gyermekfoglalkozásokat tartanak 

Temesváron a józsefvárosi az egyik legnagyobb római katolikus gyülekezet, amelyet 

többségében magyarok alkotnak. A nemrég felavatott plébániaközpontban minden hónap 

második szombatján tematikus gyermekfoglalkozásokat tartanak. A legutóbbi találkozó 

témája az advent, a várakozás időszaka volt. A Határok nélkül munkatársa először e 

rendezvények fontosságáról kérdezte Szilvágyi Zsolt plébánost, majd a gyermekeket is 

megszólaltatta. 

 

Kodály Zoltánra emlékeztek az elmúlt hétvégén Szabadkán a Magyar Állami 

Népi Együttes vendégjátékával 

Kodály Zoltánra emlékeztek az elmúlt hétvégén Szabadkán a Magyar Állami Népi Együttes 

vendégjátékával. A produkció a Szabadkai Magyar Főkonzulátus ajándéka volt az ottani 

magyaroknak. Az előadás bevételét ugyanakkor jótékonysági célokra fordították. Elsőként 

Vizi Lászlót, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális diplomáciai főosztályának 

vezetőjét  hallják. 

 


