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Nyomtatott és online sajtó 
 
Elutasította a reformátusok keresetét a bukaresti legfelsőbb bíróság a Székely 
Mikó-perben 
2018. november 22. – MTI, Erdély Ma, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata 

A román legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasította a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium államosított épületeinek a visszaszolgáltatását – közölte az MTI-vel az 

intézmény szóvivője. A bírói testület háromszori halasztás után hozott döntést a restitúció 

elutasításáról. Az ítélet kivonatában az szerepel, hogy a fellebbezést a legfelsőbb bíróság 

megalapozatlannak találta. A Székelyföld egyik legrangosabb iskolájaként számon tartott 

tanintézet épületeit az 1948-as kommunista államosítás során a református egyháztól vették 

el. A román állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingatlanokat a református egyháznak. 

Később azonban egy feljelentés nyomán a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

büntetőpert indított a visszaszolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tagjai ellen, akiket 2014 

novemberében jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az ingatlanokat pedig 

újraállamosították. Az egyház újabb restitúciós kérését 2016 májusában elutasította a 

restitúciós bizottság. Az elutasító határozat megsemmisítéséért indított perben első fokon 

eljáró brassói táblabíróság nem fogadta el az egyház érveit. A legfelsőbb bíróság a Brassóban 

2016 decemberében hozott ítélet ellen benyújtott egyházi fellebbezés ügyében hirdetett 

ítéletet. 

 

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján 
2018. november 22. – MTI, Híradó, Mandiner,  Pesti Srácok, HVG, 888.hu,  

A fasizmus legyőzésére szólító ukrán nyelvű magyarellenes óriásplakátokat helyeztek el 

ismeretlenek több helyütt csütörtökön Kárpátalján - adta hírül a mukachevo.net munkácsi 

hírportál. Az óriásplakátokon Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója és Orosz 

Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora látható, mögöttük pedig egy 

turulmadár. A plakátok alján látható felirat arra szólítja a polgárokat, hogy együtt győzzék le a 

fasizmus. A rendvédelmi szervek és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nem tudja, ki 

helyezte ki az óriásplakátokat. Mindazonáltal a jelek arra utalnak, hogy a mostani ügynek 

köze lehet ahhoz az esethez, amikor október 20-án Állítsuk meg a szeparatistákat! felirattal és 

a kárpátaljai magyar közösség három vezetőjének – köztük Orosz Ildikónak – a neveivel és 

fényképeivel jelentek meg óriásplakátok a főutak mentén Ungvár, Munkács és Beregszász 

körzetében – adta hírül a mukachevo.net munkácsi hírportál. 

 

Szili: az EU-nak a hatáskörébe kellene vonnia az őshonos kisebbségek 
jogvédelmét 
2018. november 22. –MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék.ma, karpatalja.ma, 
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Az Európai Uniónak a hatáskörébe kellene vonnia az őshonos kisebbségek jogvédelmének 

ügyét - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Kárpát-medencei magyar 

jogvédelemről rendezett csütörtöki, budapesti konferencián. A határon túli autonómiaügyek 

egyeztetési eljárásaiban közvetítő miniszterelnöki megbízott a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

rendezvényén tartott előadásában arról beszélt: jelenleg az EU "berzenkedik" attól, hogy a 

kérdéssel foglalkozzon.     Mint mondta, az EU addig foglalkozik a kisebbségekkel kapcsolatos 

állami hozzáállással, amíg "egy-egy ország leteszi a vizsgát az uniós felvételi során", aztán 

nem foglalkozik vele, és bármilyen fellépést sürgetnek az autonómia területén, az EU a 

tagállami hatáskörre hivatkozva nem foglalkozik a kérdéssel.       A miniszterelnöki megbízott 

előadásában azt vizsgálta, mennyire szolidáris Európa az őshonos kisebbségeivel, és úgy 

vélte, a jelenlegi szabályozás egyetlen pozitívuma, hogy az emberi jogok deklarálásán 

keresztül rögzíti az őshonos kisebbség tagjait egyes emberekként megillető jogokat, 

ugyanakkor hiányolta az őshonos kisebbség pontos definícióját, kifogásolta a közösségi 

védelem és a végrehajtási kontroll hiányát.   

 
Miniszterelnökség: harminc külhoni magyar jogászhallgató kapott Szász Pál-
ösztöndíjat 
2018. november 22. – MTI, Magyar Idők, OrientPress, kormany.hu, Demokrata  

Harminc külhoni magyar jogászhallgató nyerte el a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, amelyre 

a Magyarországgal szomszédos országokban vagy a diaszpórában élő, jogászképzésben részt 

vevő hallgatók jelentkezhettek – közölte a Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-vel. Mint 

írták, a tárca nemzetpolitikai államtitkársága augusztusban hirdette meg idei felhívását a 

Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra. A pályázatokat augusztus 24. és október 10. között lehetett 

bbenyújtani A támogatást elnyerő pályázók között 21 erdélyi, hét vajdasági és két felvidéki 

fiatal van. Azt, hogy a pályázatok megfelelnek-e a formai követelményeknek, a felhívást kiíró 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vizsgálta, a tartalmi és szakmai értékeléseket a nemzetpolitikai 

államtitkársággal és a Budapesti Ügyvédi Kamarával együttműködve végezte. 

 

 

Erdélyi Református Egyházkerület: a strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fogunk fordulni  
2018. november 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Erdélyi Református Egyházkerület tudomásul veszi a bíróság döntését, de az egyetlen 

járható útnak azt tartja, ha a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul - 

olvasható az egyházkerület közleményében, amelyben a Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatását elutasító jogerős ítéletre reagálnak. A Kató Béla püspök és Fekete P. P. 

János főgondnok által jegyzet közleményben ugyanakkor azt is kijelentik, hogy a végsőkig ki 

fognak állni a saját igazuk mellett. A közleményben hangsúlyozzák, ez a döntés azért is 

kiemelkedően fontos, mert az egyházi javak restitúciójában precedenst teremthet.  
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Kató Béla: nem véletlenül kezdték bűnügyi perrel a visszaállamosítást 
2018. november 22. – Krónika 

Romániában nincs lehetőség jogorvoslatra a Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának 

ügyében, már csak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat az Erdélyi 

Református Egyházkerület, amennyiben ezt indokoltnak találják – mondta el a Krónika 

megkeresésére Kató Béla. Az egyházkerület püspöke kifejtette, megvárják az indoklást, 

megvizsgálják, történtek-e eljárásbeli hiányosságok, hiszen a visszaszolgáltatási kérelmeket 

Strasbourgban alapvetően nem tárgyalják, csak abban az esetben, ha emberi jogok sérültek.  

 
Kelemen Hunor: a jogállamiságot sérti a csütörtöki döntés 
2018. november 22. – Krónika, transindex.ro 

A Mikó-ügyben született végleges ítéletre Kelemen Hunor úgy reagált: az RMDSZ támogatja a 

református egyházat abban az elhatározásában, hogy a strasbourgi emberjogi bírósághoz 

forduljon. A szövetségi elnök úgy vélekedett, a jogállamiságot, valamint Románia saját 

törvényeiben és nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit sérti a Mikó-ügyben 

hozott csütörtöki döntés. A politikus leszögezte: a visszaállamosítás elfogadhatatlan, akár 

egyházi, akár közösségi vagy magántulajdonról van szó. „Új jogi utakat és politikai 

megoldásokat keresünk azért, hogy megvédjük a már visszakapott ingatlanokat, és hogy a 

román állam folytassa azoknak a javaknak a visszaszolgáltatását, amelyeket a kommunista 

rezsim elrabolt” – idézte Kelemen Hunort az RMDSZ hírlevele. 

 

Román centenárium: bocsánatkérést vár a prefektustól Tamás Sándor, a 
Kovászna megyei önkormányzat elnöke 
2018. november 22. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bocsánatkérést vár Sebastian Cucutól, Kovászna megye prefektusától Tamás Sándor, a 

megyei önkormányzat elnöke a magyarokat diszkrimináló és sértő kijelentései miatt. Az 

RMDSZ színeiben megválasztott Tamás Sándor azt kifogásolta, hogy a törvényesség 

felügyeletével és a román kormány megyei képviseletével megbízott prefektus keddi 

sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy sértés lenne, ha a megye választott tisztségviselői távol 

maradnának a december elsejei centenáriumi ünnepségről, de azt is sugallta, hogy 

nemkívánatos a magyar tisztségviselők felszólalása az ünnepségen. A megyei önkormányzat 

vezetője szerint a prefektus különbséget tett a megye román és magyar nemzetiségű polgárai 

között, és megsértette a választott tisztségviselőket, de azt is kimondta egyben, hogy a 

magyarságot megbízhatatlan közösségnek tekinti. 

 

Dan Tanasă a sepsiszentgyörgyi román színházat is kitámadta, mert magyar 
drámaíró művét viszik színre 
2018. november 22. – Krónika, maszol.ro 

Felháborítónak tartja Dan Tanasă „hivatásos” feljelentő, hogy a sepsiszentgyörgyi román 

színház Székely Csaba drámaíró szövege alapján készült komédiát mutat be december elsején, 
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a centenárium évében. A teátrum igazgatója, Ana Maria Popa válaszként közölte, nincsen 

semmi felháborító vagy sértő a produkcióban. 

 
Antal Árpád: hazudott Dan Tanasă a diszkriminációellenes tanácsnak 
2018. november 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Félrevezette Dan Tanasă az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD) – mondta 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester annak kapcsán, hogy a testület 

figyelmeztetésben részesítette, amiért állítólag egy sofőrállás meghirdetésekor diszkriminálta 

a románokat, mert feltételként szabta a magyar nyelv ismeretét. Antal Árpád csütörtökön 

sajtótájékoztatón tisztázta a 2016-os ügy körülményeit, bemutatta a román sajtóban is 

megjelent álláshirdetést, amelyből egyértelműen kiderül, hogy nem kérték a magyar nyelv 

ismeretét. A hirdetésben az állt, hogy a jelentkezőnek érettségivel, B kategóriás 

gépkocsivezetői jogosítvánnyal, egyéves régiséggel kell rendelkeznie, és ismernie kell egy, az 

Európai Unióban hivatalos idegen nyelvet.  

 

Serdülő a családban a szakember szemével 
2018. november 22. – Nyugati Jelen 

A Pro Schola Csiky Gergely Egyesület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyertes pályázatának 

köszönhetően most a szülőket szólítja meg. A Tájékozott szülő – boldog gyermek, avagy 

amikor a szülő is jár iskolába című pályamunkának köszönhetően neves magyarországi 

szakemberek érkeznek a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermébe három különböző 

alkalommal előadást tartani – mondta el a Nyugati Jelennek Bíró Emese, a Pro Schola Csiky 

Gergely Egyesület elnöke. 

 

Legyőznék a rendszer rákfenéjét 
2018. november 23. – Krónika 

Együtt gondolkodásra hívja a Studium – Prospero Alapítvány a székelyföldi 

kórházigazgatókat, -menedzsereket és a frissen végzett, illetve rezidens orvosokat, hogy 

közösen találjanak gyógyírt a Maros, Hargita és Kovászna megyei szakemberhiányra. 

Érintettek összegezték lapcsaládunknak a szombati találkozó céljait.   

 

Azonosítaná a rendőrség az Erdélyi magyar ifjak gyergyószentmiklósi táborának 
bizonyos résztvevőit 
2018. november 23. – Krónika 

Megfélemlítési kísérletként értékeli Sorbán Attila Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke, 

hogy a rendőrség az idei EMI-táborban lefényképezett, nagy-magyarországos pólókat viselő, 

Árpád-sávos zászlókat lobogtató személyek azonosítására kérte a szervezet alelnökét. Szűcs 

Pétert a marosvásárhelyi rendőrségre idézték be kihallgatásra, ahol tudatták vele: ha nem 

tesz eleget a kérésnek, akár 3–5 éves börtönbüntetésre is számíthat – hozta nyilvánosságra 

csütörtöki gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján Sorbán Attila Örs. „Ez megfélemlítési 
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kísérlet a hatóságok részéről, amitől nem ijed meg az EMI, és természetesen Szűcs Péternél 

sem értek el eredményt” – fogalmazott a szervezet elnöke. 

 
Ki is folytat itt hibrid háborút? 
2018. november 23. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha már nem hagyományos eszközökkel, egy közösség ellen, 

annak megtörése, eltüntetése érdekében vívott háborúról van szó, akkor a román államnál, 

annak hivatalos szerveinél jobban kevesen művelik ezt a műfajt, amikor az erdélyi és partiumi 

magyar közösség jogai elleni fellépés kerül napirendre. Ahogy magukat civilnek mondó, 

valójában vaskos intézményi támogatással tevékenykedő alakok folyamatosan azzal kötik le a 

magyar önkormányzati illetékesek és politikusok energiáit, hogy állandó feljelentgetéseikkel 

irtó hadjáratot folytatnak a magyar feliratok és jelképek ellen, ahogy a román igazságügyi 

szervek ezen feljelentések nyomán futószalagon hozzák a magyarellenes ítéleteket. Vagy 

ahogy ugyanezen bíróságok a történelmi és a jogi tényeket figyelmen kívül hagyva, a 

nagyromán nemzeteszme által vezérelve szentesítik magyar tulajdonú ingatlanok román 

állam általi ellopását (lásd a Mikó-ügyben született újabb vérlázító ítéletet), ahogy 

büntetlenül folyhat a hatályos törvények semmibevételével a magyar nyelvű orvosi 

felsőoktatás elsorvasztása, az mind-mind egy újabb hadmozdulat az őshonos magyar 

közösség végső legyőzése, a tisztán nemzeti Nagy-Románia gyakorlati megteremtése 

érdekében. Ez az igazi hibrid háború. Amit Románia ráadásul nem külföldiek, hanem a saját 

adófizető polgárai ellen folytat. Miközben – minő irónia! – a román államkasszába általuk 

befizetett adólejek jelentős részét olyan cégek, intézmények termelik meg, amelyeket a 

magyar állam finanszíroz”. 

 

Rozsnyóra látogatott Menyhárt József 
2018. november 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

November 21-én Rozsnyón járt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, aki a párt 

járási vezetőségének tagjaival egyeztetett, illetve találkozott az MKP színeiben frissen 

megválasztott polgármesterekkel. Menyhárt József pártelnök Kocur László, a Magyar 

Közösség Pártja pártigazgatójának társaságában – egy kibővített elnökségi ülést követően – 

az MKP Rozsnyói járási elnökségének egyes tagjaival, Simon Csaba járási elnökkel, illetve a 

november 10-i helyhatósági választásokon a Rozsnyói járásban a párt színeiben mandátumot 

szerzett polgármesterekkel találkozott. 

 

Turisztikai konferencia a Csemadok szervezésében 
2018. november 22. – Felvidék Ma, bumm.sk  

Nyitra megye támogatásának köszönhetően, már hagyományosan ősszel rendezi turisztikai 

konferenciáját a Csemadok Komáromi Területi Választmánya. Köszöntőjében Petheő Attila 

elnök kifejtette, hogy a Csemadok feladata, hogy a helyi és magyar lehetőségekre hívja fel 

azok figyelmét, akik itthon szeretnének lenni a Komáromi járásban. Elmondása szerint a 
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csemadokosok feladatuknak tekintik a régióban, hogy minden körülmények között a 

sajátjainkat, a magunkfajtákat preferálják, ha előadók meghívásáról, ha gasztronómiáról, ha 

szálláshelyek kiajánlásáról van szó. 

 
Kézfogás a magyar iskolaválasztásért a párkányi régióban 
2018. november 22. – Felvidék Ma 

November 21-én a déli régió iskoláiba érkezett a beiratkozási program, ahol a régió hat 

magyar tannyelvű iskolájában ünnepélyes keretek között 132 gyermek szülei vehették át a 

Rákóczi Szövetség magyar összefogást jelképző ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség 2004 óta 

tartó Beiratkozási programja az idei évben is bejárta a Kárpát-medence magyar tannyelvű 

iskoláit. „8000 kézfogás a magyar iskolaválasztásért” – áll a szövetség honlapján. Szeptember 

1-jétől december 14-ig bezáróan az elszakadt országrészek 350 helyszínén nyolcezer, a 

gyermekét magyar iskolába írató családnak fejezte ki elismerését, szolidaritását és bátorítását 

az ösztöndíj átnyújtásával. 

 

1938 őszének helyi történéseit idézték fel Léván 
2018. november 22. – Felvidék Ma 

November 21-én a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül 

működő Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztály immár 105. helytörténeti előadására. A 

témát a 80 évvel ezelőtti őszi események adták, melyek az I. bécsi döntés értelmében Léva 

városának az anyaországhoz való visszatéréséhez vezettek. Az előadó Müller Péter, a 

helytörténeti szakosztály vezetője volt, aki bevezetőjében köszöntötte Horváthné Kmoskó 

Máriát, az Esterházy János Emlékbizottság alelnökét, akinek apai nagyapja, dr. Kmoskó Béla 

a korabeli magyar lévai közélet sokoldalú személyiségeként, anyai nagyapja, Triska Ernő m. 

kir. honvédezredes pedig a Lévára bevonuló magyar honvédség elővédje parancsnokaként 

volt részese a korabeli eseményeknek. 

 

Csáky Pál: Az együttműködés most fontosabb, mint bármikor is volt 
2018. november 22. – Felvidék Ma 

„El kell mondanunk, hogy a külhoni magyar kisebbség kérdése ennyi év után sem oldódott 

meg. Az együttműködés most fontosabb, mint bármikor is volt.” – kezdte előadását Csáky Pál 

európai parlamenti képviselő a Kisebbségi Jogvédő Intézet „Magyarok jogvédelme a Kárpát-

medencében” c. konferencián Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karának dísztermében. Csáky Pál örömét fejezte ki, hogy együtt tud 

működni a Kisebbségi Jogvédő Intézettel. Kiemelte, hogy stratégiailag nagyon fontos, hogy 

intézményesült ez a jogvédelem, az együttműködési lehetőség. A képviselő – aki négy éve 

tagja az Európai Parlament Petíciós Bizottságának – arra hívta fel a figyelmet, hogy igenis 

van értelme minden jogsértésünket az európai jogtérbe is kivinni. Igaz, az úttörők helyzete 

mindig nehezebb, de csak így tudunk előbbre jutni. 
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Gál Gábor: Aránytalanul hosszú ideig húzódott Zsák Malina Hedvig ügye 
2018. november 22. – bumm.sk, Új Szó  

Gál Gábor (Híd) igazságügyi minisztert örömmel tölti el, hogy lezárult Zsák Malina Hedvig 

ügye. Gál a nyomozás kezdete óta eltelt 12 évet aránytalanul hosszú időnek tartja. Erről 

csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, arra reagálva, hogy a magyar hatóságok lezárták az 

ügyben indított nyomozás. Gál szerint akkor kellett volna az ügy végére járni, amikor még élő 

volt. „Mire jó az igazságszolgáltatás, ha csak x év után jutunk hozzá. Az igazságügyi tárca 

legfontosabb feladata a vezetésem alatt az, hogy képesek legyünk meggyorsítani az 

eljárásokat” – tette hozzá. Gál úgy látja, még ma is sok lehetőség kínálkozik az obstrukcióra és 

az igazságszolgáltatás akadályozására, ezeknek azonban véleménye szerint a 21. században 

már nincs helyük. 

 

Mezőgazdasági termelők kapnak támogatást Topolyán 
2018. november 22. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Idén 13 millió dinár értékben nyújt vissza nem térítendő támogatást mezőgazdasági termelők 

számára Topolya önkormányzata a községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapon 

keresztül. Csaknem 600 nyertese van a pályázatoknak, közülük mintegy százan ma írták alá a 

támogatási szerződést a Községi Képviselő-testület üléstermében. Jószágok mesterséges 

megtermékenyítésére, a mezőgazdasági hitelek utáni kamat társfinanszírozására, a vetés, a 

termés, az évelő ültetvények, a melegágyak és jószág biztosítására pályázhattak a termelők. 

 

Az alkotmánybíróság engedélyezte, hogy beleírják a NATO- és EU-csatlakozást 
Ukrajna alaptörvényébe 
2018. november 22. – karpatalja.ma 

Az alkotmánybíróság nem emelt kifogást az ellen, hogy belevegyék Ukrajna alaptörvényébe az 

ország törekvését az európai uniós és a NATO-tagság elnyerésére – közölte a kijevi média. Az 

alkotmánymódosítási törvényjavaslatot Petro Porosenko elnök terjesztette be a parlament elé 

még két és fél hónapja, a törvényhozás pedig szeptember 20-án küldte el előzetes 

normakontrolra az alkotmánybíróságnak. A taláros testület három napon át tanácskozott zárt 

ajtók mögött a dokumentumról, és csütörtökön hozott róla döntést. 

 

„Az áldozat sohasem hiábavaló, belőle erőt meríthetünk” 
2018. november 22. – Kárpátalja 

Kárpátaljai magyar közösségünk és egész nemzetünk egyik legnagyobb tragédiájára, a magyar 

férfiak 74 évvel ezelőtti elhurcolására emlékeztek az utódok az egykori gyűjtőtábor 

temetőjének helyén kialakított emlékparkban, Szolyván. Több mint tizenkétezer, a mai 

Kárpátaljához, a magyarországi Csonka-Bereghez, valamint számos, ma Szlovákiához és 

Romániához tartozó településről elhurcolt, a sztálini népirtásnak áldozatul esett magyar férfi 
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https://www.bumm.sk/belfold/2018/11/22/gal-gabor-aranytalanul-hosszu-ideig-huzodott-zsak-malina-hedvig-ugye
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/mezogazdasagi-termelok-kapnak-tamogatast-topolyan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-alkotmanybirosag-engedelyezte-hogy-beleirjak-a-nato-es-eu-csatlakozast-ukrajna-alaptorvenyebe/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-alkotmanybirosag-engedelyezte-hogy-beleirjak-a-nato-es-eu-csatlakozast-ukrajna-alaptorvenyebe/
https://karpataljalap.net/?q=2018/11/23/az-aldozat-sohasem-hiabavalo-belole-erot-merithetunk


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 23. 
8 

neve van felvésve a siratófal gránittábláira. Mindannyiuknak azért kellett meghalniuk, mert 

magyarok voltak. 

  
Magyar tankönyvcsomaggal gazdagodtak a kárpátaljai iskolák 
2018. november 22. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán november 22-én ünnepélyes keretek közt 

adták át a kárpátaljai magyar kisiskolásoknak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

kezdeményezésére és a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet 

közreműködésével, az Ukrán Oktatási Minisztérium által engedélyezett és Magyarország által 

forgalmazott olvasókönyveket és a hozzájuk tartozó munkafüzeteket. 

 

Közzétették a kárpátaljai középiskolák rangsorát 
2018. november 22. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai középiskoláknak a végzőseik 2018. évi külső független értékelésen (ZNO) elért 

eredményei alapján összeállított rangsorát az osvita.ua portál közölte. Az iskolák helyezését 

meghatározó pontszámot a tesztelésen résztvevők által a külső független értékelés 

valamennyi tárgyából elért átlagpontszáma alapján, az adott iskola végzősei által megírt 

tesztek számának figyelembevételével számították ki. 

 

Folytatódnak a tárgyalások a Budapest-Munkács járatról 
2018. november 22. – karpatalja.ma 

övő héten tárgyalnak a magyar fővárosban a Budapest-Munkács menetrend szerinti járat 

indításáról, a tarifáról, a végleges menetrendről és a költségek megosztásáról a MÁV-csoport 

és az Ukrán Vasutak (UZ) szakértői – közölte a MÁV-Start csütörtökön az MTI-vel. A 

vasúttársaság közleménye szerint eredményes megállapodást követően, akár már a 

menetrendváltástól közvetlen járattal, 7-7,5 óra alatt el lehet majd jutni Budapestről 

Munkácsra. 

 

A zágrábi óvoda is részesült a magyar állam támogatásában 
2018. november 22. – Képes Újság 

A zágrábi Kéknefelejcs óvodában felújították a padlóburkolatot, továbbá óvodai 

eszköztámogatásban részesült az intézmény, melyek átadására november 14-én került sor. A 

beruházás Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága által indított 

nagyszabású Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében, a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma közreműködésével valósult meg. 

 

Magyar bál Gradinán 
2018. november 22. – Képes Újság 

Tíz néptáncegyüttes lépett színpadra az újgráci HMDK-alapszervezet legnagyobb őszi 

rendezvényén, a magyar bálon. A HMDK Verőce-Dráva menti megyei egyesületének a 
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sorrendben 24. magyar báljára és néptáncszemléjére a gradinai általános iskola 

tornatermében került sor. Az esemény ezúttal is a nyitóműsorral kezdődött, ahol azok a 

csoportok léptek színpadra, amelyekkel rendszeres kapcsolatot ápol a magyar szervezet. 

 
Megemlékezések Vukovár ostromának a 27. évfordulóján 
2018. november 22. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Vukovári Magyarok 

Egyesülete az idei évfordulón is megemlékezett Vukovár város mintegy 5000 áldozattal járó 

87 napos ostromáról. 

 

Testvériskolai kapcsolat a szigetváriakkal 
2018. november 22. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (Eszék) és a szigetvári Szakképzési 

Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 

között november 16-án testvériskolai szerződés köttetett. Az eseményre a szigetvári iskola 

Zrínyi-napja keretében került sor. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2018. november 22. – Echo Tv 

 

Sepsiszentgyörgy  főteréről üzentek a székelyföldi magyarok Bukarestnek és a nemzetközi 

fórumoknak. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére megtartott centenáriumi 

nagygyűlésen több ezren ünnepelték a szervezet megalakulásának 100. évfordulóját. 

 

Ünnepélyes keretek között helyzeték el az időkapszulát a Szepsiben épülő magyar 

iskolaközpont területén. A magyarországi támogatásból a Jövőért Alapítvány által 

megvalósuló építkezés a Felvidék legnagyobb ilyen jellegű beruházása. 

 

Az elmúlt napokban évfordulós ünnepet ült Székelyudvarhely legrégebbi iskolája, a Tamási 

Áron Gimnázium. A jezsuiták által 1593-ban alapított tanintézményben most 425 év iskolai 

életét elevenítették fel. 
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Az egész Kárpát-medencéből érkeztek érdeklődők a Mátyás király konferenciára Bécsbe. Az 

előadások az igazságos uralkodó életét és ma is fontos eszméit idézték fel.  

 

 

Határok nélkül 

2018. november 22. – Kossuth Rádió 

  

A romániai restitució magyarellenessége új formát öltött 

A romániai restitució magyarellenessége új formát öltött. A már visszaszolgáltatott és 

használt ingatlanokat visszaállamosítják bírósági ítéletekkel. Ami most a székelyföldi 

Ozsdolán, a közbirtokossággal történik az veszélyes precedens. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Nem szavazhatott a november 10-i helyhatósági választáson egy révkomáromi 

lakos 

Nem szavazhatott a november 10-i helyhatósági választáson egy révkomáromi lakos. Pallér 

Péter a szavazóhelyiségben tudta meg, hogy megfosztották állampolgárságától. Ez a példátlan 

eset a jogászoknak is nagy kihívást jelent, nemcsak az érintettnek. Haják Szabó Mária 

összeállítása 

  

Ukrán oktatási törvény 

Minden ukrajnai nemzetiség elégedett az ukrán oktatási törvénnyel, csak a magyarok nem, 

ezeket a felháborító vádakat fogalmazták meg liberális és néppárti képviselők, az Európai 

Parlament Emberjogi szakbizottságának egyik ülésén, számolt be a műsorunknak Bocskor 

Andrea kárpátaljai származású Fideszes EP képviselő. Iváncsik Attila összeállítása. 

  

 Csángó nap Csíkszeredában 

A csángó-magyarok világába vezetjük hallgatóinkat, amint teszik ezt 17 éve Csíkszeredában, 

ahol minden évben egy napra a csángókért szól a vasárnapi szentmisén a harang. Egy-egy 

falu néptáncait, dalait láthatják, hallhatják a résztvevők, de ami a legfontosabb, hogy 

találkoznak egymással, székelyek és moldvai magyarok, Csíkszeredában élők és akik 

otthonról jöttek. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

  

Alkotótábor Mákófalván 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-22_18-02-00&enddate=2018-11-22_18-40-00&ch=mr1
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Szeretné saját készítésű fazékban főzni a karácsonyi töltött káposztát? Semmi akadálya! Sőt, 

asztalt is ácsolhat, s meg is festheti! A kalotaszegi Mákófalván három alkotótáborba várják az 

érdeklődőket november 28. és december másodika között. A részletekről az Erdélyi Kézmíves 

Céh elnökét, Molnár Attilát kérdezte Szilágyi Szabolcs.  A november 28 és december 

másodika közötti három alkotótáborba legkésőbb november 25-ig lehet jelentkezni, 

részleleteket az Erdélyi Kézmíves Céh facebook oldalán találnak az érdeklődők. 

 

 

  

 

 

 


