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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mikó-ügy: elfogadhatatlannak tartja a magyar kormány a visszaállamosításról 
szóló ítéletet 
2018. november 23. – MTI, Krónika, kormany.hu, Origo, Echo Tv, Magyar Hírlap, 

Pestisracok.hu, Magyar Idők, gondola.hu, szon.hu 

Megdöbbentő és elfogadhatatlan a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében 

csütörtökön hozott ítélet, amelynek értelmében a román legfelsőbb bíróság jóváhagyja a 

református egyháznak korábban már visszaszolgáltatott ingatlan visszaállamosítását. Az 

európai szellemiséget teljesen nélkülöző, a jogállamisággal teljes mértékben 

összeegyeztethetetlen döntés ellen a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 

leghatározottabban tiltakozik. Az ítélet nem csak azért rendkívül aggasztó, mert a román 

állam megkérdőjelezi egy korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlan tulajdonjogát, 

hanem mert precedenst teremthet a romániai egyházi ingatlanok restitúciójában. A Magyar 

Állandó Értekezlet (MÁÉRT) november 16-án tartott plenáris ülésén elfogadott 

zárónyilatkozat – amelyet minden reális erőt képviselő magyarországi politikai párt és 

határon túli magyar szervezet aláírt – kimondja: a MÁÉRT tagjai tiltakoznak a korábban már 

jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen, különös 

tekintettel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumra és a gyulafehérvári Batthyáneumra, 

és felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai 

Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának figyelmét a romániai 

restitúciós folyamat visszásságaira. 

 

Porosenko 60 napos hadiállapot bevezetését javasolja 
2018. november 26. – MTI, Origo.hu, Pestisracok.hu, HVG, hirado.hu   

Hadiállapot bevezetését javasolta hatvan napos időtartamra az ukrán Nemzetbiztonsági és 

Védelmi Tanács (RNBO) vasárnap éjjel tartott ülésén Olekszandr Turcsinov, a testület 

elnöke, amit Petro Porosenko államfő is támogatásáról biztosított - derült ki az Ukrajinszka 

Pravda hírportál tudósításából. Porosenko közölte: kéri a parlamentet, hogy hétfőn 

rendkívüli ülésen vitassa meg a kérdést. Szavai szerint az ukrán hajókkal szembeni vasárnapi 

agresszió alapján nem zárható ki, hogy Oroszország más, köztük szárazföldi műveletekre 

készül Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen. Hangsúlyozta, hogy a hadiállapot 

bevezetése nem jelent "hadüzenetet". "Semmiképpen sem jelenti azt, hogy Ukrajna bármilyen 

támadó műveletet készülne végrehajtani. Ukrajna senkivel sem akar háborúzni. A 

hadiállapotot kizárólag védelmi céllal vezetjük be - szögezte le. Az incidens azzal kezdődött, 

hogy vasárnap egy orosz határőrhajó szándékosan nekiment három, terv szerint haladó ukrán 

hadihajó egyikének. Az ukrán hadihajók az odesszai kikötőből indultak el és a Kercsi-

szoroson át az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolba tartottak. Útjukat a nemzetközi 

normák szerint előre bejelentették. 
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Potápi: véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében 
2018. november 24. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, PestiSrácok, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Krónika, Ma7.sk, Magyar Idők, Lokál,karpatalja.ma, Hír Tv, Demokrata 

Potápi Árpád János államtitkár szerint véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Csíki Székely Múzeumban beszélt erről péntek este, a 

Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály című kiállítás megnyitóján. Potápi Árpád János 

kijelentette: „A magyar kormány nem mond le erről a földről”, nem mond le a magyarságról, 

a magyar nemzetrészekről és a magyarság történelméről. Hozzátette, ma már nem kell 

országhatárokat megváltoztatni a magyarság megvédéséhez. „Véget ért a száz év magány 

korszaka. Gazdaságfejlesztő programokkal, tematikus évekkel, a kárpát-medencei oktatási és 

gazdasági tér létrehozásával mind-mind arra törekedtünk az elmúlt nyolc évben, hogy az 

Önök szülőföldön való boldogulását elősegítsük” - jelentette ki az államtitkár.  

 

A magyar állam támogatásával felépített orvoslakásokat adtak át 
Csíkszeredában 
2018. november 24. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, Magyar Idők 

A magyar állam támogatásával felépített orvoslakásokat adtak át szombaton Csíkszeredában - 

írta a Székelyhon.ro portál. A 440 négyzetméter alapterületű, három lakást magába foglaló 

épületegyüttes kialakítása a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával, illetve a marosvásárhelyi Studium - Prospero Alapítvány 

közbenjárásával valósult meg mintegy százmillió forintból. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az átadó ünnepségen méltatta a 

marosvásárhelyi alapítvány két évtizedes tevékenységét. Mint fogalmazott, az alapítvány 

úttörő munkát végzett a külhoni magyar közösségért. "Mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy az orvosaink itthon maradjanak, jól érezzék magukat, családokat tudjanak 

vállalni és gyermekeket nevelni. Elsősorban a családokat támogatva tudjuk elérni, hogy 

szülőföldjükön boldoguljanak az emberek" - idézte az államtitkárt a Székelyhon. 

 

Mezei Jánost választotta elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt  
2018. november 24. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét választotta elnökévé szombaton 

tartott 6. országos tanácsán a Magyar Polgári Párt (MPP). A Gyergyószentmiklóson tartott 

rendkívüli országos tanácson Mezei János egyedüli jelölt volt az elnöki tisztségre, a száz 

leadott szavazatból 88-at szerzett meg. Mezei János korábban a párt választmányát vezette. A 

tanácskozást megelőzően Biró Zsolt elnök és a párt elnöksége benyújtotta a lemondását. A 

politikus felszólalásában kijelentette: úgy érzi, mind a parlamenti képviselői, mind a 

pártelnöki munka teljes embert kíván, és a továbbiakban a parlamenti munkára kíván 

összpontosítani. Elnöki beköszöntő beszédében Mezei János a párt eredeti elveihez és 

szellemiségéhez való visszatérést ígérte olyan körülmények között, hogy - mint fogalmazott - 
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azt tapasztalja: az MPP kezdte feladni jobboldali szemléletét. A megválasztott elnök 

kijelentette, hogy „az igazság, a nyitottság és az alázat útját” a párt szervezeti újjáépítését, a 

belső feszültségek megszüntetését tartja feladatának. 

 

Erdélyi Magyar Néppárt: egyre jobban hasonlít az ukrán és a román 
kisebbségpolitika 
2018. november 24. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Lokál, karpatalja.ma 

A Székely Mikó Kollégium ügye alapján úgy tűnik, hogy Románia kisebbségpolitikája egyre 

jobban hasonlít az ukrajnaira - mondta az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke az M1 aktuális 

csatorna szombat esti műsorában. Szilágyi Zsolt a református egyház sepsiszentgyörgyi 

épületének visszaállamosítására utalva kijelentette, hogy a Romániában élő kisebbségek 

helyzete száz év alatt sem változott sokat, az erdélyi magyarság mindennapjaiban nincs 

javulás. A pártelnök "világos és nyílt" üzenetet vár a román hatalomtól, hogy nem akarják 

erőszakkal asszimilálni az ott élő kisebbségeket. Szilágyi Zsolt szerint januártól kezdődő 

európai uniós elnöksége során Románia bebizonyíthatja érettségét a tisztségre, emellett 

felhívhatja a figyelmet az EU bővítésére is. Utóbbi mind Magyarország, mind Románia 

számára fontos, hiszen magyarok és románok is élnek a csatlakozásra váró államokban - tette 

hozzá. 

 

Magyar kormánytámogatással újították meg a Lemberg megyei Tuholka község 
görögkatolikus sziklakápolnáját 
2018. november 25. – MTI, hirado.hu, propeller,hu, Webrádió  

 Jelentős magyar kormánytámogatásból újult meg - viszonzásként az egykori vereckei 

millenniumi emlékmű magyar államnak történt átadásáért - a Lemberg (Lviv) megyei 

Tuholka település görögkatolikus sziklakápolnája, amelyet vasárnap szenteltek fel 

ünnepélyesen. Az ünnepi liturgia után a magyar kormányt képviselő Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos újságíróknak elmondta, 

hogy a magyar állam gesztusként, a jószomszédi kapcsolatok jegyében segítette a felújítási 

munkálatokat. Közölte, a magyar kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő révén 12,5 millió 

forint támogatást nyújtott a Szent Kereszt felmagasztalásáról elnevezett sziklakápolna és 

környezete, így a dombon található görögkatolikus templomhoz vezető keresztút 

rendbetételéhez.  

 

Alapkőletétel, óvodafelújítás, játszótérátadás – hogy megérje magyarnak lenni  
2018. november 24. – szekelyhon.ro 

Gyergyószék három településén ünnepeltek pénteken a magyar kormány óvodafelújítási 

programjában résztvevő közösségek. Maroshévízen magyar óvoda alapkövét tették le, 

Gyergyószárhegyen a felújított Guzsalyas Óvoda átadására került sor, amelyben húsz óvodás 

van jelenleg, Alfaluban pedig száz gyermek örvend az új játszótérnek. A Székelyhon kérdésére 

Grezsa István elmondta, „ha a maradék Magyarországon gyarapodunk erőben, gazdaságban, 
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lélekben, akkor abból juttatni kell a határon túli közösségeknek is. A külhoni magyar 

közösségek lassan száz év után el kell érjenek oda, hogy megérje magyarnak lenni, ne csak 

foggal-körömmel őrizzék az anyanyelvet, az identitásukat. 

 

Veszélyes precedenst teremthet a Székely Mikó visszaállamosítása 
2018. november 24. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

Nagy hullámokat kavart a Székely Mikó Kollégium épületének visszaállamosítása: tiltakozott 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, Strasbourghoz fordult az érintett 

egyház, és a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint is veszélyes precedenst teremthet a 

csütörtöki döntés. Potápi Árpád János lapunknak elmondta: ahogy eddig is, továbbra is 

támogatják az erdélyi református egyház harcát jogos tulajdonáért, és bátorítják azon 

törekvésüket, hogy a megfelelő uniós fellebbviteli fórumokhoz és az Egyesült Államok 

kormányához forduljanak az üggyel. A román restitúció megbicsaklásához kapcsolódóan 

hozzátette: mielőtt Románia bekerült az EU-ba, minden követelménynek igyekezett 

megfelelni, azóta azonban gyorsan felejt. 

 

Legyőznék az egészségügy rákfenéjét – kórházigazgatók és rezidensek közösen 
enyhítenék a székelyföldi szakorvoshiányt 
2018. november 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

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. A 

szombati marosvásárhelyi találkozó célja, hogy az érintettek közösen térképezzék fel, hol és 

milyen szakorvosokra van szükség. A találkozót ötödször szervezi meg a hétvégén huszadik 

születésnapját ünneplő alapítvány, amely a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, 

gyergyószentmiklósi, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, baróti, szovátai és 

erdőszentgyörgyi kórházak vezetőire is számít.  

 

Tippeket adott a román kormányfőnek az uniós elnökség idejére az EMNP 
elnöke 
2018. november 23. – Krónika 

A január 1-jétől kezdődő román uniós elnökséggel kapcsolatban hívta fel a figyelmet néhány 

lehetséges prioritásra a Viorica Dăncilă kormányfőnek küldött levelében Szilágyi Zsolt, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. Szilágyi úgy véli, Romániának lehetősége lesz 

bizonyos prioritásokat meghatározni az Európai Unió Tanácsa elnökségének ellátása során, 

ám szerinte a kormány által eddig nyilvánosságra hozott információkból úgy tűnik, ezek csak 

általánosságokban merülnek ki. Szilágyi Zsolt – legfontosabb javaslatként – arra kérte a 

kormányfőt, hogy támogassa és szorgalmazza az európai identitású politika létrejöttét. 

„Tudatosítanunk kell, hogy a nemzeti- és az európai identitás olyan értékek, melyekre 

támaszkodva megújíthatjuk Európát. A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés is 
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azt bizonyítja, hogy jogos igény van arra, hogy létezzen egy európi nemzeti közösségeket és 

kisebbségeket védő norma” – közölte Szilágyi Zsolt, aki a néppárt nevében arra kéri Viorica 

Dăncilát, hogy a román elnökség szorgalmazza az Európai Unió szintjén is egy ilyen, nemzeti 

kisebbségeket védő egyezményrendszer megalkotását. A politikus szerint nincs akadálya 

annak, hogy ez a román elnökség alatt valósuljon meg, ráadásul számos nemzetközi 

egyezmény és ajánlás is példaként szolgálhat. 

 

A terrorváddal elítélt kézdivásárhelyi fiatalok szabadon engedését kérik az 
elnöktől romániai magyar parlamenti képviselők 
2018. november 23. – MTI, Krónika 

Romániai magyar parlamenti képviselők levélben fordultak Klaus Johannis román 

államelnökhöz, hogy tegyen lépéseket a „székely terrorperben” szerintük ártatlanul elítélt 

kézdivásárhelyi fiatalok ügyének megnyugtató rendezése érdekében, és egyúttal iktattak egy 

több mint 10 ezer támogató aláírást tartalmazó petíciót is. Kulcsár-Terza József parlamenti 

képviselő pénteken az MTI-nek elmondta: összesen öt romániai magyar törvényhozó 

nyújtotta be a petíciót. Kezdeményezői és aláírói azt kérték a román elnöktől, lépjen fel 

minden rendelkezésére álló diplomáciai és egyéb eszközzel azon bírósági ítélet ellen, 

amelynek alapján öt év szabadságvesztésre ítélték a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) két erdélyi aktivistáját, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A petíciót Fejér 

László Ödön szenátor, valamint Kulcsár-Terza József, Benkő Erika, Bíró Zsolt és Csoma 

Botond képviselők iktatták. 

 

Kelemen Hunor Zilahon: az EP-választás nem néhány jelölt ügye  
2018. november 23. – maszol.ro 

A következő időszakban minden órában kampányban leszünk, mert mi bele akarunk szólni az 

Unió reformjába – hangsúlyozta az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének pénteki 

küldöttgyűlésén Kelemen Hunor. Az Európai Uniónak versenyképesnek kell lennie, mi pedig 

erős Európában fejlődő Erdélyt akarunk – fogalmazta meg az RMDSZ Unióval szembeni 

elvárásait a szövetségi elnök. Leszögezte: változtatni kell azon a közvélekedésen is, miszerint 

a magyar közösség szempontjából nincs tétje az európai parlamenti választásnak. „Az Unió 

változni fog, ezt pedig ma már azok is beismerik, akik évekig sulykolták, hogy minden 

rendben, hogy az alapszerződésekhez nem szabad hozzányúlni” – tette hozzá.   

 
Kató Béla: a román állam eldöntötte a restitúció leállítását  
2018. november 23. – MTI, maszol.ro 

Kató Béla püspök szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának 

az elutasítása azt jelzi, hogy a román állam eldöntötte a restitúció leállítását. "Rendkívül 

szomorúak vagyunk amiatt, hogy bármit tehetünk, és bármit hozhatunk fel az igazunk 

mellett, ezt sehol, semmilyen fórumon nem veszik figyelembe, mert eldöntötték, hogy nem 

adják vissza azt, amit a kommunista állam elvett, és nem a válasz minden kérésünkre" - 

nyilatkozta az MTI-nek a Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-terrorvaddal-elitelt-kezdivasarhelyi-fiatalok-szabadon-engedeset-kerik-az-elnoktol-romaniai-magyar-parlamenti-kepviselo
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-terrorvaddal-elitelt-kezdivasarhelyi-fiatalok-szabadon-engedeset-kerik-az-elnoktol-romaniai-magyar-parlamenti-kepviselo
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-terrorvaddal-elitelt-kezdivasarhelyi-fiatalok-szabadon-engedeset-kerik-az-elnoktol-romaniai-magyar-parlamenti-kepviselo
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/104864-kelemen-hunor-zilahon-az-ep-valasztas-nem-nehany-jelolt-ugye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104821-kato-bela-a-roman-allam-eldontotte-a-restitucio-leallitasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104821-kato-bela-a-roman-allam-eldontotte-a-restitucio-leallitasat
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Képzések nélkül aligha teljesíthető a női kvóta az RMDSZ-ben  
2018. november 23. – maszol.ro 

Kimondottan közéleti szerepvállalásra idén mintegy 200 nő számára tartott képzéseket az 

RMDSZ Nőszervezete – tájékoztatott Hegedüs Csilla, a nőszervezet ügyvezető elnöke. A 

nyilvános beszédre, nyilvános megjelenésre, illetve rendezvényszervezésre fókuszáló 

felkészítőket öt helyszínen (Hargita, Szatmár, Bihar, Szilágy és Maros megyében) szervezték 

meg. A képzések legfontosabb célja, hogy az RMDSZ teljesíteni tudja a zilahi kongresszuson 

elfogadott női kvótát. Eszerint a szövetségnek a helyi döntéshozó testületeiben egyharmados 

arányt kell biztosítania a nők számára. A területi és országos testületekben ez az arány 15 

százalékos.  

 
Magyarországi támogatásból épül óvoda Maroshévízen 
2018. november 23. – szekelyhon.ro 

Új óvoda épülhet Maroshévízen a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programja által, amelyben közreműködik a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével 

(RMPSZ) is. Az óvoda helyéül szolgáló területet az RMPSZ már megvásárolta a Kemény 

János elméleti középiskola közvetlen szomszédságában. A tervezett létesítményben három 

foglalkoztató-, egy háló-, egy étkező-, és egy multifunkcionális termet alakítanak ki, amely 

összességében 48 kisgyerek fogadására lesz alkalmas. Az építkezés befejezése 2019 őszére van 

időzítve, az elképzelések szerint ugyanis a következő tanévet az új, korszerű épületben 

kezdhetik a maroshévízi magyar óvodai csoportok tagjai. Azért is fontos a mihamarabbi 

átadás, mert jelenleg a város területén különböző létesítményekben kapnak helyet a magyar 

csoportok. 

 
Unitáriusok: a többi erdélyi magyar felekezet számára is megalázó üzenet a 
Mikó-per ítélete 
2018. november 24. – Krónika 

A Magyar Unitárius Egyház főhatósági testületeként az egyházi képviselő tanács 

felháborodással vette tudomásul a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium 

épülete visszaszolgáltatásának elutasítását. A testület által kibocsátott állásfoglalás felidézte: 

az erdélyi magyar történelmi egyházak az 1989-es rendszerváltozás óta állhatatosan 

kérvényezik a román állam által elkobzott ingatlanok teljes körű természetbeni 

visszaszolgáltatását, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlást, de a kezdeti felemás 

eredményeket az elmúlt években felváltotta a visszaszolgáltatási folyamat leállítása. 

 

Kelemen Hunor: a partnerkeresés nem jelent ideológiai azonosulást  
2018. november 24. – maszol.ro, Nyugati Jelen  

Belpolitikai téren az RMDSZ ma számít, holott van arra szándék, hogy elszigeteljék, mondta 

Kelemen Hunor szövetségi elnök Tordaszentlászlón, az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének 

küldöttgyűlésén. Hozzátette: egyik oldallal sem szeretnének olyan viszonyt, hogy a magyar 

E
rd

é
ly

 
 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104836-kepzesek-nelkul-aligha-teljesithet-a-n-i-kvota-az-rmdsz-ben
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-tamogatasbol-epul-ovoda-maroshevizen
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-tamogatasbol-epul-ovoda-maroshevizen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/unitariusok-a-tobbi-erdelyi-magyar-felekezet-szamara-is-megalazo-uzenet-a-miko-per-itelete
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/unitariusok-a-tobbi-erdelyi-magyar-felekezet-szamara-is-megalazo-uzenet-a-miko-per-itelete
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/104880-kelemen-hunor-a-partnerkereses-nem-jelent-ideologiai-azonosulast
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közösség dolgairól nélkülük dönteni lehessen. Az elmúlt négy esztendőben is meg kellett 

tapasztalni, amit az elmúlt 29 évben különböző szereplőkkel, de tulajdonképpen a román 

politikában mindig, hogy melyek a kisebbségi politizálás korlátai és lehetőségei, fogalmazott a 

politikus. „Ezeket látnunk kell, hogy ne tévedjünk nagyot akkor, amikor döntéseinket 

előkészítjük, és azokat meghozzuk” – nyomatékosított. Szerinte ezentúl is pragmatikus 

politikát kell a Szövetségnek folytatnia a hazai közösségépítésben és az európai színtéren 

egyaránt.  

 
Nincs magyar középiskola a legjobb száz romániai gimnázium között 
2018. november 24. – szekelyhon.ro 

Egyetlen magyar iskola sem került fel a legjobb romániai gimnáziumok százas toplistájára. A 

magyar tanintézetek közül a legelőkelőbb helyezést a kolozsvári János Zsigmond Unitárius 

Kollégium érte el, Maros megyében a Bolyai Farkas Gimnázium a legjobb magyar középiskola 

iskola, Hargita megyében pedig a Márton Áron Főgimnázium a nyerő. 

 

Felszerelt tanműhellyel és szakteremmel gazdagodott a gyergyói Fogarasy-
iskola 
2018. november 24. – szekelyhon.ro 

Mechatronikai szaktermet és számítógép vezérlésű (CNC) szerszámgépekkel felszerelt 

tanműhelyt avattak fel a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Szakközépiskolában. A 

pénteki ünnepségen az elöljárók a szakemberképzés fontosságáról szóltak. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az avatóünnepségen 

elmondta, az elmúlt években összesen 1,2 milliárd forintot fordított a magyar kormány a 

szakképző intézmények felszerelésére szerte a Kárpát-medencében, 145 tanműhelyt és 

tangazdaságot létesítettek. Ebből az összegből több 430 millió forint jutott Erdélybe, negyven 

szakiskolának. 

 
Mégsem távozik a Realitatea TV-től a magyarellenes újságíró  
2018. november 25. – maszol.ro 

Hatalmi harc miatt távozik a Realitatea TV hírtelevíziótól Rareș Bogdan, az egyik 

legismertebb román médiasztár, a „Jocuri de putere” (Hatalmi játszmák) című esti 

beszélgetőműsor vezetője. Az újságíró a Facebook-oldalán bejelentette: kiegyezett Cosmin 

Gușával, és visszatér a Realitatea TV-hez. Vasárnap este már ő vezetui a "Hatalmi játszmák" 

című műsort.  

 
Levetetik a sepsiszentgyörgyi Petőfi Sándor utcanévtáblát 
2018. november 25. – szekelyhon.ro 

Bírósági ítélet kötelezi Sepsiszentgyörgy önkormányzatát, hogy távolítsa el a Petőfi Sándor 

utcanévtáblát. A városvezetés évek óta próbálkozik az 1918. december 1. sugárút 

felosztásával: egy rész továbbra is a román nemzeti ünnephez kötődne, további kettőt viszont 

Petőfi Sándorról és Mihai Eminescuról neveznének el. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-magyar-kozepiskola-a-legjobb-szaz-romaniai-gimnazium-kozott
https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-magyar-kozepiskola-a-legjobb-szaz-romaniai-gimnazium-kozott
https://szekelyhon.ro/aktualis/felszerelt-tanmuhellyel-es-szakteremmel-gazdagodott-a-gyergyoi-fogarasy-iskola
https://szekelyhon.ro/aktualis/felszerelt-tanmuhellyel-es-szakteremmel-gazdagodott-a-gyergyoi-fogarasy-iskola
https://www.maszol.ro/index.php/szajtato/104798-frissitve-megsem-tavozik-a-realitatea-tv-t-l-a-magyarellenes-ujsagiro
https://szekelyhon.ro/aktualis/levetetik-a-sepsiszentgyorgyi-petofi-sandor-utcanevtablat
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Navracsics és Csáky a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán 
2018. november 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán tartott 

november 22-én közös előadást Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és 

sportügyi biztos és Csáky Pál európai parlamenti képviselő. Az uniós biztos Közösség és az 

érték a mai Európában címen tartott előadást, és kitért azokra az aktuális uniós történésekre 

is, amelyek fontosak lehetnek a számunkra. Navracsics a fiatalokkal folytatott beszélgetéseket 

rendkívül fontosnak tartja, mint mondta, az egyetemisták, de maguk az egyetemek is 

rendkívül érdeklődők a saját jövőjükkel kapcsolatban, talán azért is, mert ifjúságpolitika és 

oktatáspolitika terén nagyon sok minden történt Európában. 

 

A Csemadok kulturális hetén Dunaszerdahelyen fellépett a Fókusz 
Gyermekszínpad 
2018. november 23. – Ma7.sk 

2018. november 20-tól 23-ig zajlik a Csemadok Vámbéry Ármin alapszervezetének 

hagyományos Őszi Kulturális Hete. Egy tárlatnyitó és egy színpadi játék után a 

rendezvénysorozat befejező előadására pénteken kora este a református templomban kerül 

sor. Az Őszi Kulturális Hét Szakáll Farkas Mária festőművész képkiállításának megnyitójával 

vette kezdetét november 20-án. A nemzetközileg is elismert dunaszerdahelyi születésű 

képzőművész tárlatnyitójára nagyon sok érdeklődő érkezett a Bacsák utcai Csemadok Házba. 

 

Szellemi központot hozna létre a Csemadok 
2018. november 23. – Új Szó  

50. alkalommal rendezte meg a Kazinczy Napok rendezvénysorozatot a Csemadok Kassai 

Városi Választmánya. A Száz év kisebbségben témáján alapuló eseménysorozat alkalmával 

nemcsak a magyar történelem fontos mozzanataival, hanem a régió magyarságának 

esélyeivel, lehetőségeivel is foglalkoztak. A rendezvénysorozat nyitónapján Köteles Szabolcs, 

a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke egy olyan szellemi központ 

létrehozásának, kialakításának tervét is megfogalmazta, mely a régió magyarságát és az őket 

képviselő intézményeket, civil szervezeteket és egyéb csoportosulásokat fogná össze. 

 

A kisebbségek már a saját nyelvükön is olvashatják a törvényeket 
2018. november 23. – bumm.sk, Új Szó  

Néhány alapvető fontosságú jogszabály már a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető a Slov-

Lex jogi és információs portálon az igazságügyi minisztérium és az Atos IT Solutions and 

Services társaság együttműködésének köszönhetően. A legfontosabb jogszabályok magyar, 

roma, ukrán, ruszin és német nyelven érhetők el. A lefordított törvények között megtalálható 

a Szlovák Köztársaság Alkotmánya, továbbá az államnyelvről szóló, valamint a nemzeti 

kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény is. A kisebbségi törvénytár fokozatosan 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/navracsics-es-csaky-a-nyitrai-kozep-europai-tanulmanyok-karan
https://ma7.sk/kultura/a-csemadok-kulturalis-heten-dunaszerdahelyen-fellepett-a-fokusz-gyermekszinpad
https://ma7.sk/kultura/a-csemadok-kulturalis-heten-dunaszerdahelyen-fellepett-a-fokusz-gyermekszinpad
https://ujszo.com/regio/szellemi-kozpontot-hozna-letre-a-csemadok
https://www.bumm.sk/belfold/2018/11/23/a-kisebbsegek-mar-a-sajat-nyelvukon-is-olvashatjak-a-torvenyeket
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további jogszabályokkal fog bővülni. A rendszert úgy állították be, hogy a tartalombővítést a 

minisztérium már önállóan is el tudja végezni. 

 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának Nyilatkozata 
2018. november 24. – Felvidék Ma, Ma7.sk  

Somorján ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP OT), ahol summázták 

az önkormányzati választások eredményét és aktuális belpolitikai kérdésekkel foglalkoztak. 

Az ülésről az OT nyilatkozatot adott ki, melyet az alábbiakban közlünk. Az OT sikerként és a 

helyi képviselet megerősödéseként értékeli az önkormányzati választások eredményét. A négy 

évvel ezelőtti 107 önállóan szerzett polgármesteri tisztséget az idén 115, az MKP színeiben 

megválasztott polgármesterre tudtuk növelni, és egyúttal nőtt az MKP színeiben 

megválasztott képviselők száma is, 1151 mandátumról 1248 képviselő re. Országos szinten a 

párt ismét megvédte erős pozícióját a politikai pártok versenyében, mindezt úgy, hogy 

jelöltjeink más politikai pártok jelöltjeivel szemben jellemzően Dél-Szlovákia régióiban 

mérettettek meg. 

 

Kárpát-medencei demográfiai konferencia Dunaszerdahelyen 
2018. november 25. – Felvidék Ma, Ma7.sk  

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a FEMIT Polgári Társulás és a SZAKC 

közös szervezésében került sor az első Kárpát-medencei demográfiai konferenciára 

Dunaszerdahelyen. Duray Miklós, a SZAKC elnöke köszöntőjében a családi élet fogalmáról 

beszélt. Család vagy pénz? Régebben a pénz fogalma ebben a tekintetben nem volt annyira 

nyilvánvaló, hiszen nem voltak családi támogatások. A társadalom függővé vált az anyagi 

juttatásoktól. A családok életét és a családalapítás lehetőségének gondolatát a gazdasági és 

politikai csoportérdekek ellehetetlenítették, aminek következtében nem a pénz megléte, 

hanem a pénzhiány lett a fő gond. 

 

Kiss Mihályra, a tíz esztendeje elhunyt CSEMADOK-titkárra emlékeztek 
Komáromban 
2018. november 25. – Felvidék Ma 

Már a november huszonharmadikai emlékest kezdete előtt sejteni lehetett, hogy a 

CSEMADOK járási és városi szervezete, illetve a TEÁTRUM TÁRSULÁS szervezésében 

létrejövő emlékest emlékezetes esemény lesz: sokan be sem fértek a Kossuth téri székház 

termébe. Érkeztek résztvevők Komárom környékéről és távolabbról is, mert Kiss Mihályt, akit 

hatvanöt évesen ért a halál, s akit áldozatos munkájáért sokan tiszteltek a Felvidéken, még 

mindig emlékezetükben tartják a szülőföldjüket és nemzetüket szerető magyarok. 

 
A Felvidéken a legfontosabb az identitás megerősítése 
2018. november 25. – Ma7.sk  

Az elmúlt héten, november 15–16‑án ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet, amely a Kárpát‑

medence magyar politikai és érdekképviseleti szerveinek a legnagyobb egyeztető fóruma, s 
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https://felvidek.ma/2018/11/a-magyar-kozosseg-partja-orszagos-tanacsanak-nyilatkozata/
https://felvidek.ma/2018/11/karpat-medencei-demografiai-konferencia-dunaszerdahelyen/
https://felvidek.ma/2018/11/karpat-medencei-demografiai-konferencia-dunaszerdahelyen/
https://ujszo.com/regio/szellemi-kozpontot-hozna-letre-a-csemadok
https://ujszo.com/regio/szellemi-kozpontot-hozna-letre-a-csemadok
https://ma7.sk/kozelet/a-felvideken-a-legfontosabb-az-identitas-megerositese
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amely lehetőséget ad az eredmények áttekintésére és a következő időszak feladatainak a 

meghatározására. Ez alkalomból leltárkészítésre kértük mi is Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, aki úgy véli, a Felvidéken is megvannak már a látható 

eredményei a fejlesztési programoknak, így azokat jövőre is folytatni kell. A nemzetpolitikai 

időszámítás MÁÉRT‑től MÁÉRT‑ig tart. Tavaly érthetően a kárpátaljai történések álltak a 

középpontban, sajnos, az ottani helyzet azóta sem javult. Az idén is értékelték minden 

közösség helyzetét, de más döntések is születtek. 

 

A szerb-magyar kapcsolatokról is beszélt Aleksandar Vučić 
2018. november 25. –Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó 

A szerb államfő azon az ünnepi akadémián vett részt, amelyet Bácska, Bánát és Baranya Szerb 

Királysághoz való csatolásának évfordulójára szerveztek. Nehezen, illetve soha nem tudjuk 

egyesíteni azokat a területeket, ahol szerbek élnek, de egyesíteni lehet az embereket, a 

kultúrát, a gazdaságot, hogy megőrizzük anyanyelvünket és nemzeti identitásunkat, ahogy a 

németek és a magyarok is képesek voltak erre, miután területeiket elvesztették - mondta 

Aleksandar Vučić az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban 

 

A köztársaság több pénzt szán vajdasági projektekre 
2018. november 25. – Pannon RTV 

A jövő évi szerb köztársasági állami költségvetés javaslatában az eddigiekhez képest jóval 

nagyobb összegeket irányoztak elő vajdasági projektekre - nyilatkozta Pásztor Bálint a 

Magyar Szónak. A VMSZ-DCSP köztársasági parlamenti frakcióvezetője a vajdasági, valamint 

a magyar vonatkozású fejlesztések közül az Y-elágazást és a Szabadkai Népszínház épületét 

emelte ki pozitív példaként. 

 
Szentmise és zarándoklat az 1944-45-ös áldozatok emlékére 
2018. november 25. – Vajdaság MA 

Budapesten a Szent István Bazilikában a hagyományokhoz híven november utolsó 

vasárnapján az idén is több mint 250 vajdasági zarándok, valamint a budapesti és az 

alkalomra a közelebbi és távolabbi településekről a tiszteletadás céljával ide érkező ember 

jelenlétében szentmisét mutattak be az 1944-45-ös délvidéki véres események áldozatainak a 

tiszteletére. 

 

250 éves a magyarkanizsai Szent Őrangyalok-templom 
2018. november 25. – Pannon RTV 

Hálaadó szentmisét tartottak ma a magyarkanizsai Szent Őrangyalok-templomában, az 

épület ugyanis 250 éve ékesíti a város központját. A magyarkanizsai nagytemplom 1768-ban 

épült késő barokk klasszicizáló stílusban, ebben az évben nyitotta meg kapuit a is hívek előtt. 

Az évforduló kapcsán megtartott ünnepi szentmisére Zapletán Géza magyarkanizsai esperes-

plébános buzdító beszéddel készült a hívőknek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerb-magyar-kapcsolatokrol-beszelt-aleksandar-vucic
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/koztarsasag-tobb-penzt-szan-vajdasagi-projektekre
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23065/Szentmise-es-zarandoklat-az-1944-45-os-aldozatok-emlekere.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/250-eves-magyarkanizsai-szent-orangyalok-templom
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/250-eves-magyarkanizsai-szent-orangyalok-templom
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Ukrán diplomata: Kijevnek nincs köze a kárpátaljai magyarokat is listázó 
portálhoz 
2018. november 23.  – MTI, Propeller, Webrádió  

A kijevi vezetésnek nincs köze a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű ukrán szervezet portáljához - 

hangsúlyozta Ukrajna berlini nagykövete az ukrán-magyar kettős állampolgárságú 

kárpátaljaiakat is listázó weboldalról azzal kapcsolatban, hogy Gerhard Schröder volt német 

kancellár neve is felkerült a portál Csisztiliscse (Tisztítótűz) nevű nyilvános adatbázisába. 

Andrij Melnik a Die Welt című német konzervatív lap hírportálján közölt 

vendégkommentárjában kiemelte, hogy a Mirotvorec  portálja teljes mértékben magánkézben 

van, és az ukrán kormány semmilyen felelősséget nem visel érte. A kijevi vezetés figyelmesen 

tanulmányozta a német külügyminisztérium azon kérését, hogy törekedjék a honlap 

leállítására, mivel azonban az ügy "lényegében egy fontos érték, a véleményszabadság 

kérdését érinti, az ukrán hatóságok jogi mozgástere korlátozott" - tette hozzá a nagykövet. 

 

Magyarországi támogatással újult meg a kárpátaljai Tiszabökény műemlék 
görög-katolikus fatemploma 
2018. november 25. – MTI, Mandiner, Propeller  

Megújult a kárpátaljai Tiszabökény 18. századból származó görög-katolikus fatemploma a 

Rómer Flóris Terv támogatásával és a Teleki László Alapítvány közreműködésével. A Kárpát-

medence magyar műemlékeinek felújítása céljából 2015-ben létrehozott Rómer Flóris Terv 

honlapja szerint a felekezetileg színes Tiszabökény görög-katolikus templomát hosszú 

hányatott sors után sikerült restaurálni.  Az eredetileg már az 1750-es évek elején is álló 

nádfedeles templom helyén 1770-1775 között épült a ma is álló fatemplom. Ezt a szovjet 

időkben elvették a görög-katolikus egyháztól, majd 1982-től 1990-ig az ortodoxok, a 

Szovjetunió megszűnése után pedig mintegy másfél évtizedig az ortodox és a görög-katolikus 

hívek közösen használták. A templom 2005-ben került vissza véglegesen a görög-katolikus 

hitközség tulajdonába. 

 

Autótulajdonosok százai tüntettek Ungváron az európai regisztrációjú 
gépkocsik ukrajnai belépésének szigorítása ellen 
2018. november 25. – MTI, Origo, Kárpátinfo  

Több száz kárpátaljai autótulajdonos rendezett tüntetést vasárnap este Ungváron, mert 

Ukrajnában november 25-től nehezen értelmezhető, szigorú törvényekkel - magas behozatali 

vám vagy kaució kiszabásával - nehezítették meg az ukrán állampolgároknak, hogy külföldön 

regisztrált autóikkal lépjenek be az országba és azokat belföldön használják. Az autósok az 

ungvári stadionnál gyülekeztek, majd a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal elé 

vonultak. A tiltakozók azt követelik, hogy kezdjen tárgyalásokat velük a megye vezetése - 

adták hírül kárpátaljai hírportálok. A jelentések szerint a tüntetők gépkocsi gumiköpenyeket 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/11/23/gerhard-schroder-neve-is-bekerult-az-ukran-mirotvorec-nyilvanos-adatbazisaba
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/11/23/gerhard-schroder-neve-is-bekerult-az-ukran-mirotvorec-nyilvanos-adatbazisaba
http://mandiner.hu/cikk/20181125_magyarorszagi_tamogatassal_ujult_meg_egy_karpataljai_muemlek_templom
http://mandiner.hu/cikk/20181125_magyarorszagi_tamogatassal_ujult_meg_egy_karpataljai_muemlek_templom
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181125-kijev-megnehezitette-az-europai-regisztracioju-kocsik-belepeset-ukrajnaba.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181125-kijev-megnehezitette-az-europai-regisztracioju-kocsik-belepeset-ukrajnaba.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 26. 
12 

raktak le az adminisztráció épülete elé, és meggyújtották őket. A tiltakozók nem engedték a 

helyszínre érkezett tűzoltóknak a lángok oltását. 

 

Klimkin: Kijev nem vitázik Magyarországgal az ukrán törvények értelmezéséről 
2018. november 25. – karpatalja.ma  

Kijev nem vitázik Magyarországgal arról, hogyan kell értelmezni az ukrán törvényeket ukrán 

területen – jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter Twiter-üzenetében, amelyet a 

Jevropejszka Pravda ismertet. „Nem vitázunk a magyar féllel arról, hogyan kell értelmezni az 

ukrán törvényeket ukrán területen. Sok más fontos kérdéssel együtt éppen ezt fogjuk 

megbeszélni a konzuli konzultációk során november 28-án Kijevben, valamint következő 

találkozóimon Szijjártó Péterrel” – írta az ukrán diplomácia vezetője. 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöksége 
2018. november 23. – karpatalja.ma 

Az Ungvári Hungarológiai Központ Könyvtárában tartotta soros elnökségi ülését a 

Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnöksége november 23-án. A baráti 

hangulatú megbeszélésen a KMAT elnöksége megerősítette, hogy a testület 2018. évi 

közgyűlésére december 14-én pénteken kerül sor 14 órai kezdettel Beregszászban, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) főépületében. Határoztak a 

közgyűlés napirendjéről, a következő évre szóló munkaterv tervezetéről, valamint döntés 

született a KMAT 2018. évi díjazottairól is. 

 

Citerakoncert és nótaest Linzben 
2018. november 24. – volksgruppen.orf.at 

A Felső-ausztriai Magyar Kultúregyesület november 17-én rendezte meg az immár 

hagyományossá vált nótaestet Linzben, melyen ezúttal a Felvidéki Vass Lajos és Harmónia 

díjas buzitai citerazenekar is koncertet adott. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2018. november  24. – Duna World 

 

New York három legszebb és legpatinásabb báljai közé tartozik a Piarista Bál, amit 58. 

alkalommal szerveztek meg. A régi hagyománynak megfelelően ez a bál a fiatal hölgyek 

bemutatkozása és bevezetése a társadalmi életbe.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/klimkin-kijev-nem-vitazik-magyarorszaggal-az-ukran-torvenyek-ertelmezeserol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ulesezett-a-karpataljai-magyar-akademiai-tanacs-elnoksege/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2949216/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-11-24-i-adas/
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A dél-afrikai magyarokról talán a nagy távolság miatt is ritkán hallunk, pedig pezsgő magyar 

élet folyik Johannesburg külvárosában. Itt található ugyanis a Magyar Tanya, amely évtizedek 

óta A Dél-Afrikai Magyar Szövetség központja. 

 

Minden gazdasági nehézség ellenére a venezuelai magyarok összetartó közössége tábort 

szervezett Margarita-szigetén. Az elmúlt hétvégén pedig megrendezték a mindenki  által 

kedvelt Gulyásfesztivált.  

 

Fennállásának 45. jubileumát  nagyszabású gálaműsorral ünnepelte  a Clevelandi Cserkész 

Regös Csoport novemberben 10-én. A Bölcsőtől a sírig című előadásukban megmutatták 

azokat a népszokásokat és hagyományokat, amit a legnagyobb lélekszámmal rendelkező 

diaszpóraközösség ma is ápol. 

 

Az egész Kárpát-medencéből érkeztek érdeklődők és előadók a közelmúltban megtartott 

Mátyás király konferenciára Bécsbe. Az előadások az igazságos uralkodó életét és ma is fontos 

eszméit idézték fel.  

 

Magyarként együtt lenni jó Kanadában is. Megélni az összetartozás érzését a művészeteken 

keresztül nagyszerű élmény. Második alkalommal rendezték meg a Kanadai Magyar 

Művészetek Éjszakáját. 

 

Több száz magyar perdült táncra november 17-én az osztrák fővárosban. A 20 éves 

Napraforgók Néptánccsoport jubileumi rendezvényen gyűjtötte egy csokorba a Kárpát-

medence magyarjait. 

 

 

Térkép 

2018. november 24. – Duna World 

 

Magas hegyek között, a kanyargó patakok mentén húzódó szűk völgyekben, az ősz festette 

színekben tündöklő táj. Erdély keleti határán, a Gyimesek völgye immár tíz éve 

gyönyörködteti és ihleti alkotásra a magyar képzőművészeket. A Borospataki Skanzen 

alapítóinak meghívására idén 26 képzőművész dolgozott a művésztelepen.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-11-24-i-adas/
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Aki a szórványmagyarságot védi és óvja, az erősíti a tömböt is- hangzott el a temesvári 

Szórvány Alapítvány megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen, 

Temesváron. A civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a szórványban 

élőknek identitásuk, kulturális értékeik megőrzésében.  

 

Jó ötlet, merészség, kitartás és belevaló barátok a receptje egy eredményes vállalkozásnak. A 

délvidéki Adán egy csapat fiatalnak mindez megadatott, amikor egyetemi tanulmányaik 

befejeztével úgy döntöttek internetszolgáltató céget alapítanak. Kiselejtezett 

telekommunikációs eszközök: modemek, ruterek és központi egységek újraértékesítésével 

kezdtek el foglalkozni. Ügyfélszolgálatuk egyre terebélyesedett, így Szerbián kívül Szegeden és 

az Egyesült Államokban is nyitottak új telephelyeket. Fiatal vajdasági vállalkozók 

sikertörténete  következik. 

 

Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keres a magyar Innovációs Szövetség. A részleteket a 

Szövetség ügyvezető igazgatójától, Antos Lászlótól tudhatjuk meg. 

 

Az utóbbi években a nagyváradi vár feléledni látszik Csipkerózsika álmából. Változatos 

kulturális programokat, kiállításokat, konferenciákat is szervez ide a nagyváradi egyetem és a 

vármúzeum. A nagyváradi vár a középkorban az egyik leghíresebb zarándokhely volt. Szent 

László királyt itt temették el, majd további hat magyar király temetkezett lábai mellé 

tiszteletük jeléül, de a humanizmus korában is a kultúra fellegvára volt.  

 

Időnként szoktuk mondani Önöknek műsorvezető kolléganőmmel, hogy ez az adás nem jött 

volna össze, ha nincsenek kárpát-medencei tudósítóink, akik igazi televíziósként hétvégén, 

ünnepnap, kora reggel, vagy késő este is forgatnak, ha az adott téma úgy kívánja – hogy ide a 

Térképbe egy jól feldolgozott riportot tudjanak küldeni. Tudósítóink évente egyszer 

találkoznak egy kis tapasztalatcserére. Ilyenkor rendszerint filmszemlén nézik végig egymás 

munkáit, az elmúlt év kiemelkedő televíziós és rádiós alkotásait. Az idei szabadkai találkozón 

a legjobb rövidfilmnek járó elismerést szatmárnémeti tudósítóink, Egyedi Bernadette és 

Egyedi Zsolt kapta. 

 

Hetedik alkalommal szervez gyalogtúrát, ezúttal a Béli hegységbe Varga Csaba nagyváradi 

hegymászó. Az előző évekkel ellentétben ezúttal egy könnyebb körtúrára hívja a 

természetszeretőket. A nagyváradi hegymászó eddig három 8 ezer méter feletti csúcsot 

hódított meg, idén a Kalifa Himalája Expedíció során emléktáblát állított a Kancsendzönga 

alaptáborában Erőss Zsolt és Kiss Péter hegymászók tiszteletére.  
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Zenét hallgatni mindig nagy élvezet, különösen különleges helyszínen. 15 évvel ezelőtt 

Magyarországról indult el az az programsorozat, amely a művészetet és a természetet 

párhuzamba hozta egymással. A Príma-díjas Muzsikál az erdő elnevezésű rendezvénysorozat 

szervezői ezúttal is a Felvidékre és a Partiumba látogattak el. A résztvevőknek egy igen 

különleges élményben volt részük: a természet lágy ölén hallgathattak klasszikus műveket. 

 

Határok nélkül 

2018. november 23. – Kossuth Rádió 

 

Jogerősen elutasították a romániai legfelsőbb bíróság a Székely Mikó Kollégium 

épületegyüttesének visszaszolgáltatását 

Jogerősen elutasították a romániai legfelsőbb bíróság a Székely Mikó Kollégium 

épületegyüttesének visszaszolgáltatását az Erdélyi Református Egyházkerületnek. A Mikó-

ügyet Oláh-Gál Elvira foglalja össze. 

 

Kelemen Hunor: Új jogi utakat és politikai megoldásokat keresünk azért, hogy 

megvédjük a már visszakapott ingatlanokat 

Új jogi utakat és politikai megoldásokat keresünk azért, hogy megvédjük a már visszakapott 

ingatlanokat - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, azt követően, hogy végleges ítélet 

született a Székely Mikó Kollégium ügyében. A román jogállamisággal van a probléma – véli 

Kelemen Hunor, akit Szilágyi Szabolcs kérdezett  

 

Interjú Kató Bélával a Mikó kollégium ügyében 

Ma akármelyik történelmi egyház javait elveheti az állam bírósági úton – mondta az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke, azt követően, hogy végleges ítélet született a Székely 

Mikó Kollégium ügyében. Romániában nincs már lehetőség jogorvoslatra. Kató Béla 

püspököt Szilágyi Szabolcs kérdezte 

 

Ismét magyarellenes óriásplakát jelent meg Kárpátalján 

Ismét magyarellenes óriásplakát jelent meg Kárpátalján. A fasizmus legyőzésére fel szólító 

ukrán nyelvű magyarellenes óriásplakátot helyeztek el ismeretlenek csütörtökön. Iváncsik 

Attila összeállítása. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-23_18-02-00&enddate=2018-11-23_18-40-00&ch=mr1
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I. Kárpát-medencei Demográfiai konferencia 

A magyarság demográfiai hullámvölgyben van az egész Kárpát-medencében. Az I. Kárpát-

medencei Demográfiai konferencia, amit szombaton tartanak a felvidéki Dunaszerdahelyen, 

elsősorban a felvidéki helyzetet kívánja áttekinteni. A konferencia egyik társzervezője a 

Szövetség a Közös Célokért, amelynek elnökét, Duray Miklóst Haják Szabó Mária kérdezte.  

 

A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulójára emlékeznek 

Csíkszeredában a hétvégén 

A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulójára emlékeznek Csíkszeredában a 

hétvégén . Oláh-Gál Elvira összeállításában a háromnapos eseménysorozat szervezőt halljuk. 

 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégium diákjai Budapesten jártak 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégium diákjai Budapesten jártak, és a városnézés mellett 

néhányuk szavalóversenyen is összemérte tudását a Kárpát-medence más tájairól jött 

fiatalokkal. A muzslyiak szereplése sikeres volt. Kónya-Kovács Otília összeállítása.  

 

 

Határok nélkül 

2018. november 25. – Kossuth Rádió 

 

November a magyar tudomány hónapja az egész Kárpát-medencében  

November a magyar tudomány hónapja az egész Kárpát-medencében. A magyar tudós 

társaság megalapítására emlékezve az Országgyűlés november 3-át a Magyar Tudomány 

ünnepévé nyilvánította. 15 év alatt hónapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát, és nemcsak 

az anyaországban de s határon túl is gazdag programmal várták az érdeklődőket.  

 

Határtalan tudomány a Bánságban címmel rendeztek konferenciát 

Határtalan tudomány a Bánságban címmel rendezett konferenciát a magyar tudomány 

ünnepe alkalmával a Kolozsvári Akadémiai Bizottság bánsági regionális munkacsoportja. Az 

előadások átfogták a tudományos kutatás számos területét a nyelvészettől a kiberorvosi 

rendszerekig, a történelemtől a tehetséggondozásig, az önvezető autótól az építészet legújabb 

vívmányainak bemutatásáig. Ez a sokszínűség a szórványlét velejárója – mondta el Lehőcz 

Lászlónak a fő szervező Nagy-György Tamás, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság bánsági 

regionális munkacsoportjának elnöke. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-25_18-02-00&enddate=2018-11-25_18-40-00&ch=mr1
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A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tanácskoztak Törökbecsén 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tanácskoztak Törökbecsén a vajdasági magyar 

helytörténészek. Az eseményről Ternovácz István küldött beszámolót. 

 

Több mint két évtizeddel az első kötet után látott napvilágot Magyarkanizsa 

monográfiájának második kötete 

Több mint két évtizeddel az első kötet után látott napvilágot Magyarkanizsa monográfiájának 

második kötete, amely a délvidéki kisváros történetének 1848 és 1945 közti eseményeit 

foglalja össze. A 90-es években ugyanis a délszláv háborúk következtében leálltak a 

kutatások. Most egy új csapat folytatta a történetírást. Fejős Sándort, a monográfia 

főszerkesztőjét és két munkatársát kérdezte a könyvbemutatón Németh Ernő. 

 

Ex Libris Díj – díjátadó ünnepség  

Ha egy polgár a saját államába születik és ott éli mindennapjait, nincs rákényszerítve arra, 

hogy tudatosan, szinte óránként döntéseket kelljen hoznia, nagy dolgokat vállalnia. Ha valaki 

kisebbségbe születik, már a reggeli ébredéskor vállalnia kell a nézeteit, naponta kihívásokkal 

kell szembenéznie és választ adnia a felmerülő kérdésekre, miközben ott sündörögnek 

körülötte a fekete árnyak” – mondta az Ex Libris Díj fővédnöke, Csáky Pál, a Magyar 

Közösség Pártja európai parlamenti képviselője a díjátadó ünnepségen, Galántán. Ebben a 

két mondatban minden benne van, amit az a szókapcsolat jelez, hogy „kisebbségi sors”. 

Ahogyan azt az egyik kitüntetett, Jégh Izabella munkássága mutatja, lehet ezt örömmel, 

felszabadultan csinálni. A díjazottal Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

Járd ki lábam, járd ki most! Kalotaszegi Legényesverseny 

A színvonal évről évre emelkedik, de még mindig viszonylag kevés a résztvevő a Járd ki 

lábam, járd ki most! Kalotaszegi Legényesversenyen "Kalotaszeg fővárosában" 

Bánffyhunyadon negyedszer szervezték meg a legényesversenyt. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

 


