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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megszavazta az ukrán parlament a hadiállapot bevezetését 
2018. november 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, maszol.ro, Demokrata, 

Echo Tv, 888.hu 

Megszavazta az ukrán parlament hétfő este a hadiállapot bevezetését azzal a változtatással, 

hogy nem az egész országban, hanem csak tíz megyében vezetik be. Az előterjesztést 276 

képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Petro Porosenko a plenáris ülésen felszólalva 

elmondta, hogy megváltoztatta az előterjesztését, és nem az egész országban indítványozza 

bevezetni a hadiállapotot, hanem csak az Oroszországgal és a Moldovához tartozó, Ukrajna 

által el nem ismert szakadár Dnyeszter Menti Köztársasággal határos, valamint a Fekete és az 

Azovi-tengerpart mentén fekvő megyékben vezetik be. Ezek a következő megyék: Odessza, 

Mikolajiv, Herszon, Zaporizzsja, Luhanszk, Donyeck, Szumi, Harkiv, Csernyihiv és Vinnicja. 

Eszerint a fővárosban, Kijevben nem vezetnek be hadiállapotot. A hadiállapot - amely az 

ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot - 

az elnöki rendelet alapján november 28-án helyi idő szerint reggel 9 órától lép életbe és 

harminc napig, azaz december 27-ig tart. Az elnök leszögezte, hogy az állampolgárok jogait a 

vezetés csakis orosz beavatkozás esetén fogja korlátozni. 

 

Szijjártó: folyamatos a kapcsolattartás a KMKSZ-szel 
2018. november 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Demokrata, Origo, Echo 

Tv, karpatalja.ma 

Az ukrajnai helyzet alakulása miatt folyamatos a kapcsolattartás  a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel (KMKSZ)- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

hétfőn Bonnban. A miniszter hangsúlyozta: "nyilvánvalóan rossz hír, hogy ha a 

szomszédságunkban hadiállapotot vezetnek be".     Magyarországnak az az érdeke, hogy a 

szomszédságunkban mindenütt béke legyen, különösen olyan helyeken, ahol sok magyar 

ember él - mondta. Szijjártó Péter kiemelte: "Kárpátalján 150 ezres magyar nemzeti 

közösségünk van, az ő biztonságuk rendkívül fontos a számunkra". Remélhetőleg ez a 

kétségtelenül nehéz helyzet mielőbb megoldódik, és a megnyugvás irányába halad - 

fogalmazott. Közölte: mindaddig, amíg a helyzet ennyire "ingatag", abban maradtak 

Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, hogy napi kapcsolatban maradnak, folyamatosan 

egyeztetnek. 

 

Orbán-Jankovics találkozó: a magyar-horvát viták nem hatnak ki a kisebbségi 
ügyekre 
2018. november 26. – MTI, kormany.hu, Lokál, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 

Híradó 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban fogadta Jankovics Róbertet, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét - tájékoztatta az 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.demokrata.hu/hir/kulfold/megszavaztak-hadiallapot-bevezeteset
http://www.demokrata.hu/hir/kulfold/megszavaztak-hadiallapot-bevezeteset
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/11/26/szijjarto-folyamatos-a-kapcsolattartas-a-kmksz-szel
https://magyaridok.hu/belfold/orban-jankovics-talalkozo-a-magyar-horvat-vitak-nem-hatnak-ki-a-kisebbsegi-ugyekre-3706922/
https://magyaridok.hu/belfold/orban-jankovics-talalkozo-a-magyar-horvat-vitak-nem-hatnak-ki-a-kisebbsegi-ugyekre-3706922/
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MTI-t a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan közlése szerint a megbeszélésen 

elhangzott: bár Magyarország és Horvátország között - a történelmi barátság ellenére - van 

néhány vitás kérdés is, ezek nem nyomják rá bélyegüket a magyar és a horvát nemzeti 

kisebbségek helyzetére a két országban, és ebben komoly szerepe van a HMDK 

tevékenységének. Orbán Viktor és Jankovics Róbert áttekintették a magyar kormányzati 

segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája keretében megvalósult 

beruházások helyzetét, és egyeztettek az újabb fejlesztési tervekről. Külön kiemelték a 

szentlászlói református templom felújítását és a kopácsi tangazdaság és ifjúsági központ 

kialakítását, valamint az eszéki magyar oktatási és művelődési központot, amely az óvodától 

az érettségiig biztosít anyanyelvű oktatási lehetőséget a magyaroknak - tudatta a sajtófőnök. 

Jankovics Róbert a tárgyaláson kifejezte reményét, hogy a magyar miniszterelnököt jövőre 

személyesen is vendégül láthatják valamely kiemelt horvátországi magyar közösségi 

beruházás átadó ünnepségén - közölte Havasi Bertalan. 

 

Nem engedik el a kezünket 
2018. november 26. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A nemrég Zágonba látogató Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese válaszolt 

a hatáskörét érintő kérdésekre. A kormány nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 

nemzetiségekért felelős tárca nélküli minisztere szerint minden segítséget megadnak az 

erdélyi magyarságnak azért, hogy szülőföldjén megmaradhasson, beleértve az anyagi és jogi 

támogatást is. Semjén Zsolt kiemelte: „külön jogvédő irodákat működtetünk, amelyek 

segítenek az itteni vagy európai igazságügyi fórumokon zajló ügyek megoldásában. Ezen kívül 

a magyar kormány teljes politikai, a külügyminisztérium pedig teljes diplomáciai súlyával 

tett, tesz és fog tenni hathatós lépéseket azért, hogy ezek a jogfosztások megszűnjenek.” 

 
Magyar Levente magyar és ukrán projektek magvalósításáról tárgyalt Kijevben 
2018. november 26. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, karpatalja.ma, 

Mandiner, Híradó,  

A politikai párbeszédben és a kárpátaljai kisebbség jogai körül kialakult nézeteltérések 

ellenére mostani megbeszéléseinken sikerült a két ország számára egyaránt fontos, konkrét 

projektjeinkre összpontosítanunk - összegezte tapasztalatait egynapos kijevi tárgyalásait 

befejezve Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

hétfőn az MTI-nek. Az államtitkár megbeszéléseket folytatott Vaszil Bodnar ukrán 

külügyminiszter-helyettessel, Volodmir Kisztyion miniszterelnök-helyettessel, Viktor 

Dovhany infrastrukturális miniszterhelyettessel, valamint Szlavomir Novakkal, az 

Ukravtodor állami útfenntartó vállalat igazgatójával. "Több olyan közös projekt is tárgyalás 

alatt áll, amelyek közelebb hozhatják majd az ukránokat a magyarokhoz, illetve a két országot 

egymáshoz" - mondta Magyar Levente. A nap folyamán az államtitkár részt vett a kijevi 

Petőfi-szobor újraavatásán. A szobor és környezetének felújításához 17 millió forinttal járult 

hozzá a magyar miniszterelnöki hivatal és a Külgazdasági és Külügyminisztérium.  
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https://www.erdely.ma/nem-engedik-el-a-kezunket/
http://magyarhirlap.hu/cikk/134509/Magyar_Levente_magyar_es_ukran_projektek_magvalositasarol_targyalt_Kijevben
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Basescu a román-magyar diplomáciai kapcsolatok megszakítását követelte 
Potápi csíkszeredai kijelentése miatt 
2018. november 26. – MTI, Demokrata, Pesti Srácok, 888.hu, Híradó, maszol.ro, Origo 

Romániának meg kell szakítania diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal, ha a magyar 

nemzetpolitikai államtitkár csíkszeredai kijelentése, miszerint "a magyar kormány nem mond 

le erről a földről", Budapest hivatalos álláspontját tükrözik - követelte Traian Basescu volt 

román államfő egy televíziós műsorban. A jelenleg ellenzékben politizáló Basescunak a 

Romania TV hírtelevízióban megfogalmazott véleményét a Maszol.ro magyar, illetve az 

Adevarul.ro román hírportál idézte hétfőn. A volt államfő Potápi Árpád János Csíkszeredában 

múlt pénteken elhangzott beszédére reagált. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Csíki 

Székely Múzeumban, a Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály című kiállítás megnyitóján 

kijelentette: "a magyar kormány nem mond le erről a földről", nem mond le a magyarságról, a 

magyar nemzetrészekről és a magyarság történelméről."Ha ez a magyar kormány álláspontja, 

holnap be kell hívni a nagykövetüket, hogy csomagoljon össze, és haza kell küldeni 

Budapestre - mondta a Romania TV műsorában a volt államfő. Mind a Maszol, mind az 

Adevarul írásából kiderült, hogy Basescu egy szövegkörnyezetéből kiragadott kijelentést 

kommentált. Potápi Árpád János ugyanis azt is leszögezte: ma már nem kell országhatárokat 

megváltoztatni a magyarság megvédéséhez. 

 

Kelemen Hunor: jogsegély-szolgálatot kell indítani, hogy a visszaadott tulajdont 
megvédjük 
2018. november 26. – transindex.ro 

A politika belülről friss kiadásának két kiemelt témája a kormányátalakítás és a romániai 

restitúciós folyamat megakadása, illetve a visszaállamosítások kérdése volt. Az Erdély TV-n 

vasárnap megtekinthető műsor átiratának erre vonatkozó része a Transindexen olvasható, a 

beszélgetés második részét kedden közlik. A műsorban Kelemen Hunorral, az RMDSZ 

elnökével Tibori Szabó Zoltán beszélgetett.  

 
Elindultak Gyulafehérvárra az ünneplő románok  
2018. november 26. – maszol.ro 

Az ország több sarkából indultak el szekérkaravánok a december elsejei gyulafehérvári 

centenáriumi ünnepségek helyszínére. A népviseletbe öltözött románok elődjeik száz évvel 

ezelőtti példáját követik. Az Antena1 beszámolója szerint a hét végén száz máramarosszigeti 

román indult útnak szekéren, gyalog és lóháton. Népviseletbe öltöztek, és egy hétre elegendő 

élelmet pakoltak maguknak. Elindult egy hasonló karaván a Kovászna megyei Előpatakról is. 

Forrás: Antena1 A decemberi elsejei centenáriumi ünnepségre 200 ezer embert várnak.  

 

Legfontosabb feladat az EP-választásokra való felkészülés 
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http://mandiner.hu/cikk/20181126_basescu_a_roman_magyar_diplomaciai_kapcsolatok_megszakitasat_koveteli
http://mandiner.hu/cikk/20181126_basescu_a_roman_magyar_diplomaciai_kapcsolatok_megszakitasat_koveteli
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27547
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27547
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104927-elindultak-gyulafehervarra-az-unnepl-romanok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104927-elindultak-gyulafehervarra-az-unnepl-romanok
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/legfontosabb_feladat_az_ep_valasztasokra_valo_felkeszules.php
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2018. november 26. – Nyugati Jelen 

Faragó Péterrel, az RMDSZ Arad megyei elnökével, parlamenti képviselővel az elmúlt időszak 

igen ellentmondásos belpolitikai eseményei között próbál eligazodni a Nyugati Jelen. 

 

Felkészítő programok BGA-pályázatokhoz 
2018. november 26. – szekelyhon.ro 

Pályázati bemutató és felkészítő körutat szervez Erdélyben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

leányvállalata, a BGA Pro Transilvania. A szervezett találkozókon az érdeklődők 

megismerhetik az erdélyi vezetőktől a BGA Zrt. nyílt pályázati programjait, a pályázás és 

elszámolás folyamatát a NIR-rendszeren keresztül, illetve tájékoztatást kapnak a BGA Zrt. 

tevékenységének bővüléséről. 

 
Gyergyóban is használható már a sátortetős műjégpálya 
2018. november 26. – szekelyhon.ro 

Hétfőtől már lehet korcsolyázni, jégkorongozni a gyergyószentmiklósi mobil jégpályán: a 

létesítmény lehetőséget nyújt arra, hogy minden gyergyószéki gyermek megtanulhasson 

korcsolyázni. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia beruházásával épült új sportlétesítményben 

tavasszal már megtörtént a tesztüzemmód, a múlt héten pedig azt is kipróbálhatták, hogy 

miként kell fűteni a ballont ahhoz, hogy a nagy hó ne telepedjen meg rajta, és ne dőljön össze, 

ahogyan az a csíkszeredai sátorral megtörtént nemrég. 

 

Mindig számíthatnak egymásra a magyarok és székelyek 
2018. november 26. – szekelyhon.ro 

A következő 100 évre egy sikeresebb jövőképet kell kivetítenünk magunk és utódaink 

számára, ehhez a Székely Hadosztály parancsnokához hasonló vezetőkre, illetve a hadosztály 

katonáinak kitartását és elszántságát magukra öltő székelyekre, magyarokra van szükség – 

hangzott el a csíkszeredai Székely Hadosztály-emlékműnél vasárnap tartott ünnepségen. 

 

Új játszótér a madarasi óvodásoknak 
2018. november 26. – szekelyhon.ro 

Játszóteret avattak hétfőn a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola Cinege Napközi 

Otthonában, amelyre a tanintézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban 

pályázott. Az ősz folyamán felépült játszótér két csúszdát, homokozót, hintákat, illetve 

padokat foglal magában – tájékoztatott Bíró Éva iskolaigazgató. „Nagy szükség van hasonló 

beruházásokra. Értékeljük, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 

együttműködve a magyar kormánnyal, rendszerben gondolkodva, a romániai közoktatás 

egyik leggyengébb pillérét erősíti meg” – fogalmazott. 

 

A 2021-es kisérettségin már külön tételsor szerint vizsgázhatnak román 
nyelvből a magyar diákok  
2018. november 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/felkeszito-programok-bga-palyazatokhoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoban-is-hasznalhato-mar-a-satortetos-mujegpalya
https://szekelyhon.ro/aktualis/mindig-szamithatnak-egymasra-a-magyarok-es-szekelyek
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-jatszoter-a-madarasi-ovodasoknak
http://itthon.transindex.ro/?hir=53650&A_2021es_kiserettsegin_mar_kulon_tetelsor_szerint_vizsgazhatnak_roman_nyelvbol_a_magyar_diakok
http://itthon.transindex.ro/?hir=53650&A_2021es_kiserettsegin_mar_kulon_tetelsor_szerint_vizsgazhatnak_roman_nyelvbol_a_magyar_diakok
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A magyar iskolában tanuló hatodikosok, akik a román nyelvet és irodalmat már a speciális 

tankönyvek szerint tanulták, a 2021-es kisérettségin más tételsort kapnak román anyanyelvű 

diáktársaikhoz képest – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője hétfőn, 

azt követően, hogy döntőházként fogadta el a szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet, 

amely RMDSZ-es javaslatra jogi keretet biztosít a speciális tanrend szerinti differenciált 

kisérettségi és érettségi vizsgák szervezésére.  

 

Lehetőséget biztosítanak a tanulóknak arra, hogy átiratkozzanak a katolikus 
iskolába 
2018. november 26. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium titkárságán – a 

beiskolázási terv előkészítése érdekében – jelentkezhetnek azok a 9. és 6. osztályos diákok, 

akik át szeretnének iratkozni az újraalakult tanintézménybe. Amint Tamási Zsolt 

iskolaigazgató elmondta, idén ősszel nem tudtak kilencedik osztályt indítani, mivel a 

számítógépes elosztás korábban megtörtént, mint ahogy az iskola beindításához szükséges 

eljárások befejeződtek volna.  

 
Budapest közvetítése dacára késik a törekvések összehangolása 
2018. november 27. – Krónika 

A magyar kormány által felvállalt közvetítői szerep ellenére továbbra sem körvonalazódik az 

erdélyi magyar politikai és társadalmi szervezetek egységes fellépése az erdélyi, székelyföldi 

önrendelkezés megvalósítása terén. A Szili Katalin miniszterelnöki megbízott részvételével 

havi rendszerességgel ülésező autonómiabizottság keresi ugyan az utat a teljes konszenzus 

irányába, a felek közötti nézeteltérések miatt azonban nem sikerült egységes platformot 

kialakítani, az pedig egyáltalán nem szolgálta az autonómiatörekvések összehangolását, hogy 

az RMDSZ távol maradt az SZNT által Sepsiszentgyörgyre összehívott székely nagygyűléstől. 

 

Ráduly visszavágna Tanasának 
2018. november 27. – Krónika 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület nem teljesítette az egyesületekre és 

alapítványokra vonatkozó törvényes feltételeket, így nem perelhetett volna azért, hogy 

Csíkszereda polgármesterét 75 000 lejes pénzbírság kifizetésére kötelezzék – állítja Ráduly 

Róbert Kálmán, aki perújrafelvételt kért. 

 

Elhúzódik a Bolyai-gimnázium felújítása 
2018. november 27. – Krónika 

Nem alakult a tervek szerint a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium felújítása. A 

kivitelező nagyon sok akadályba ütközött, amit előzőleg az épület szerkezetében nem lehetett 

látni, így határidőt sem tud mondani a munkálatok befejezésére. Az iskola vezetősége  

szeretné mielőbb megszüntetni a kétváltásos oktatást. Marosvásárhely egyik legrégebbi és 

legismertebb iskolájának felújítása a nyáron kezdődött el, a főépület kivételével minden 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lehetoseget-biztositanak-a-tanuloknak-arra-hogy-atiratkozzanak-a-katolikus-iskolaba
https://szekelyhon.ro/aktualis/lehetoseget-biztositanak-a-tanuloknak-arra-hogy-atiratkozzanak-a-katolikus-iskolaba
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megújul, a régi kollégium épülete, valamint a tornacsarnok melletti épület is. A két 

épületszárnyban összesen 24 osztály működött, ezeket a hatalmas volumenű munka miatt ki 

kellett költöztetni: szeptembertől az elemisek az előkészítősökkel együtt a 7-es számú 

általános iskolába járnak, a főépületben pedig bevezették a két váltást.  

 
„Románosítják” a Pro Urbe oklevelet 
2018. november 27. – Krónika 

Alapfokon elfogadta a sepsiszentgyörgyi törvényszék a Dan Tanasă által bejegyzett 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület keresetét, miszerint Sepsiszentgyörgy 

önkormányzata csak román nyelven állíthatja ki a Pro Urbe díjasok oklevelét. Azt viszont 

elutasította, hogy a korábban magyar nyelven kiadott okleveleket vonják vissza, és adják ki 

újra románul. Az alapfokon meghozott döntés arra kötelezi a városvezetést, hogy jövő évtől 

kizárólag román nyelvű oklevelet adjon azoknak, akik önzetlenül, „taps nélkül” tesznek a 

városért és a közösségért. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a magyar kitüntettek magyar, a 

románok pedig román nyelvű oklevelet kaptak. 

 

Muszájünnep 
2018. november 27. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Románia külföldi megítélése csapnivaló, nemzetközi szinten 

vajmi keveset adnak a szavára, a bukaresti politikai osztály nemhogy nagy ívű 

országprojektek felvázolására, kidolgozására, de a rövid távú együttgondolkodásra is 

képtelen. A legfőbb narratíva pedig száz év elteltével ugyanaz az egységes és oszthatatlan 

nemzetállamról, amely se nem egységes, se nem nemzeti, de megosztottabb, mint valaha. 

Ami pedig egy évszázad elteltével is állandó, az a beteges Erdély-féltés, annak a szajkózása, 

hogy a magyarok fáradhatatlanul munkálkodnak a terület el- vagy visszacsatolása érdekében, 

ahogy tetszik. Éppen ezért olyan hangulat járja át az egész centenáriumozást, hogy szeretne 

mindenki mihamarabb túl lenni rajta”. 

 

Ismét fáj a magyar tábla? 
2018. november 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

Magyarbélen és Szencen lefestették a helységnévtáblát. A Pozsonyból Szenc felé vezető főúton 

Szenc és Magyarbél tábláját is megrongálták. Szencen több rongálás is történt, például a 

Sárfő felől bevezető úton is lefestették a táblát. Danter Antal, Magyarbél polgármestere 

kérdésünkre elmondta: a táblát még a választási kampány idején rongálták meg. Sajnálatos 

módon a magyar kártya ily módon került elő, bár hozzátette, Magyarbélen azelőtt soha senkit 

nem zavartak a magyar nyelvű információs és helységnévtáblákat. Szencen állandó probléma, 

hogy a közterületek megnevezéseit vagy a város nevét tartalmazó táblát megrongálják. Az 

őslakosok szerint korábban erre nem volt példa, ők toleránsak egymással szemben. A 

nagyjából egy évtizede a nyugati országrészbe költöző munkavállalók azonban már nem ilyen 
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belátóak. Korábban is írtunk arról, hogy utcanévtáblákat, valamint a Csemadok és a Magyar 

Közösség Pártja közös információs tábláját is megrongálták.  

 

Értékeink 
2018. november 26. – Ma7.sk 

Ez év végén lesz száz éve, hogy a felvidéki magyar közösséget erőszakkal leszakították a 

Kárpát-medencei egységes magyar nemzettestről, jövő év elején pedig 70 éves lesz a 

Csemadok, a szlovákiai magyarok legnagyobb civil szervezete, amelynek rendkívül sokat 

köszönhet ez a közösség. Ez alkalomból jelent meg Csáky Pál összeállításában az Értékeink 

címet viselő kötet, amely az elmúlt 70 év vállalásairól, a második világháború utáni 

újjáépítkezési és közösségfenntartó folyamatról szól, a folyamat belső rejtelmeire, 

törvényszerűségeire, illetve a közösségi önszerveződés szükségességére fókuszálva elsősorban 

a figyelmet. 

 
Idén öt bejelentés érkezett a nemzetiségi nyelvhasználat miatt 
2018. november 26. – bumm.sk, Új Szó  

A kormányhivatal 2018-ban négy bejelentést kapott természetes személyektől, egyet pedig 

egy jogi személytől. A kormányhivatal, amely a nemzetiségi nyelvhasználata elleni vétségeket 

vizsgálja, 2018-ban négy bejelentést kapott természetes személyektől, egyet pedig egy jogi 

személytől – derül ki a 2017-2018-as időszakra vonatkozó, nemzetiségi nyelvhasználat 

helyzetéről szóló jelentésből. A jelentésben, amelyet tárcaközi egyeztetésre bocsátottak, és 

amelyet a kormányhivatal a nemzetiségi kormánybiztosi hivatallal együtt nyújtott be, emellett 

az is áll, hogy 2017-ben öt bejelentés érkezett természetes személyektől, hét pedig 

közigazgatási szervektől és jogi személyektől. 

 

Csallóközi aktivisták kétnyelvűsítettek Bacsfán 
2018. november 26. – bumm.sk 

Csallóközi aktivisták kétnyelvűsítettek egy közlekedési táblát Somorja előtt Bacsfán. A 

magyar feliratot minden valószínűség szerint eltávolítják majd, ugyanis azt nem az illetékes 

szerv helyezte ki. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia közösségi oldalán ma délelőtt megjelent egy fotó, 

ami a Somorja előtti Bacsfán készült. A kép aláírása szerint a magyar feliratot „belevaló 

csallóközi aktivisták” helyezték el. A kétnyelvűsítést ezúttal nem a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

végezte, bár a csapatnak 2011 októberében volt egy ilyen akciója, Dunaszerdahely közelében, 

amikor is a közlekedési táblára Pozsony, Dunaszerdahely és Bős neve került fel magyarul. 

 

Tovább építi partnerségét a két Komárom 
2018. november 26. – Felvidék Ma  

November 26-án tartotta sajtótájékoztatóját a két Komárom városvezetősége egy újabb közös 

projektről, a határon átnyúló közösségi szolgáltatások javításáról. Stubendek László, 

Révkomárom polgármestere röviden ismertette és bemutatta a programot, mely az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulásával valósul meg. Molnár Attila, Dél-Komárom 
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polgármestere a jövőbeni egyszellemiségű Komáromról beszélt, s hangsúlyozta a két 

Komárom összetartozását, valamint megemlítette a most épülő új hidat is, ami még inkább a 

két város együvé tartozását és jövőbeni fejlődését mutatja. Felsorolta a folyamatban lévő 

közös projekteket, amelyek a befejezésükhöz közelednek. 

 

Adventváró játszóház és a Mátyás király-emlékév zárórendezvénye Léván 
2018. november 26. – Felvidék Ma  

A Lévai Szent László Kör adventváró játszóházra és a Mátyás király-emlékév 

zárórendezvényére várt kicsiket és nagyokat 2018. november 24-én. A sok gyermek már 

délután három órától gyülekezett a Reviczky Ház nagytermében, és érkezésüket követően 

rögtön birtokukba vették a már elkészített munkaasztalt, melyen a sok színes papíron és 

ceruzán kívül idén a természet ajándékai, fenyőtobozok, makkok várták a gyerekeket, hogy 

azokból szebbnél-szebb karácsonyfadíszek szülessenek. 

 

Egy társulásban a segítőszakmák képviselői 
2018. november 26. – Új Szó 

A hétvégén tartotta első szakmai konferenciáját a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos 

Társulása, mely a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) égisze alatt alakult 

meg. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége egy újságcikk nyomán figyelt fel a 

magánalapítású párkányi Artis Centrumra, amely olyan terápiákat és fejlesztéseket nyújt a 

rászoruló sérült gyermekeknek, amelyek az állami intézetekben nem érhetők el. Az SZMPSZ 

igyekezett bevonni a központ munkatársait a szövetségbe, illetve egy alapszervezetet hoztak 

létre, melyből a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása nőtte ki magát. 

 

Kodály Zoltánra emlékeztek a csitári hegyek alatt 
2018. november 26. – Felvidék Ma 

Kodály Zoltán csitári emléktáblájánál emlékeztek meg a zeneszerzőről, népzenekutatóról, aki 

1906 és 1917 között többször járt gyűjtőúton a Zoboralján, így Csitárban is. Ő gyűjtötte fel az 

egyik legismertebb, A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt is, amelynek köszönhetően a 

település beírta magát a magyar kultúrtörténetbe. Csitárban Kodály 27 népdalt jegyzett le. A 

rendezvény a kultúrház falán található emléktáblánál vette kezdetét, ahol a hagyományőrző 

csoportok és a Csemadok-alapszervezetek, valamint a Csemadok Nyitrai Területi 

Választmánya helyezték el az emlékezés koszorúit, majd a kultúrházban Matyus Etelka, a 

Csemadok Csitári Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a szervezők 

nevében.  

 

Újvidék: A Köztársaság térből Vajdaság Köztársaság tér lett 
2018. november 26. – Vajdaság MA 
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Az Újvidék központjában lévő Köztársaság tér elnevezést mutató három névtábla közül kettőt 

ma reggelre leragasztottak, s a matricákon cirill betűkkel a Trg republike Vojvodine (Vajdaság 

Köztársaság tér) felirat áll. 

 

Szabadkán kielégítő a kisebbségi nyelvhasználat helyzete 
2018. november 26. – Pannon RTV 

A többnyelvű helységnévtáblák és az ügyintézés során az anyanyelvhasználat is a kisebbségi 

nyelvhasználat jogköréhez tartozik. A magyar, mint kisebbségi nyelv önkormányzati 

helyzetéről tartottak ma tanácskozást Szabadkán. Szabadka Város területén a kisebbségi 

nyelvhasználat helyzete kielégítő és pozitív példa Vajdaságban - hangzott el a magyar nyelv 

hivatalos használatáról szóló jelentés kapcsán tartott tanácskozáson a Városházán. 

 

Eljárás indulhat Orosz Ildikó ellen 
2018. november 26. – karpatalja.ma 

A mukachevo.net meg nem erősített információ szerint büntetőjogi eljárást indíthatnak Orosz 

Ildikó megyei képviselő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora ellen. A 

munkácsi lap közölte: a bűnüldöző szervektől kapott nem hivatalos adatok értelmében a 

büntetőjogi felelősségre vonást az ukrán büntetőtörvénykönyv 161. cikkelye első pontjának 

megsértése miatt indítanák, amely a nemzeti, faji vagy vallási gyűlöletre való felbujtást célzó 

szándékos cselekményeket foglalja magába. Az adott cikkely megsértéséért akár kettőtől öt 

évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak. 

 

Az orosz külügyminisztérium bekérette az ukrán ügyvivőt 
2018. november 26. – karpatalja.ma 

Bekérette az orosz diplomáciai tárca Ukrajna moszkvai ideiglenes ügyvivőjét a Kercsi-szoros 

térségében tanúsított “agresszív és provokatív ukrán lépések” miatt – jelentette ki Marija 

Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Rosszija 24 hírtelevíziónak. A határőrizetért is felelős 

orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint vasárnap az ukrán hadiflotta három 

járműve megsértette Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat 

figyelmen kívül hagyva a Kercsi-szoros felé haladt, amelyen az áthajózást az orosz fél 

engedélyhez köti. A több órán át tartó incidens során orosz részről tüzet nyitottak, aminek 

következtében három ukrán tengerész megsebesült. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe 

vontatták. 

 
Szakadár provokációktól tartanak a biztonsági szervek Kárpátalján 
2018. november 26. – MTI, gondola.hu  

 A Kárpátalja megyei ügyészség, rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) helyi 

kirendeltsége hétfőn közösen arra szólította fel az ukrajnai megye lakosait, hogy "ne üljenek 

fel a közösségi oldalakon és egyes internetes kiadványokban jelenleg újult erővel terjesztett 

szeparatista felhívásoknak". A közlemény szerint vasárnaptól az egyik közösségi oldalon 
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olyan felhívások láttak napvilágot, hogy Kárpátalján Ukrajna felé le kell zárni a hágókat, az 

Európai Unió felé pedig meg kell nyitni a határokat, vagy Ukrajna államhatárát a Kárpátok 

gerincén húzódó Árpád-vonal mögé kell tolni. A fals oldalakról terjesztett felszólításokkal 

"információs háborúba" akarják bevonni a mindig békés és toleráns kárpátaljai lakosokat - 

adták hírül kárpátaljai hírportálok. 

 

Kárpátalján újabb átkelőket zártak le tiltakozó autósok az ukrán-magyar és 
ukrán-szlovák határon 
2018. november 26. – MTI, Webrádió  

Autós tüntetők vették blokád alá az Asztély-Beregsurány és az Ungvárt a szlovákiai 

Felsőnémetivel összekötő határátkelőhelyeket hétfő délután Kárpátalján, tiltakozásul a 

külföldi rendszámú gépkocsik ukrán állampolgár tulajdonosait sújtó új ukrán vámszabályok 

ellen. Az Asztély-Beregsurány átkelőt lezárva tartó tiltakozók csak a gyalogos forgalmat 

engedélyezik a határon át. A hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy a Mezőkaszonynál 

vagy Tiszaújlaknál lépjék át a magyar határt - adta hírül a mukachevo.net hírportál. Hétfő 

koradélután ugyancsak tüntetők zárták le az ukrán-szlovák közúti átkelőt Ungváron, 

akadályozva a határállomás működését.  

 

Sportnapot rendezett a KMNE 
2018. november 26. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete újra sportnapot szervezett. Az eseményt 

november 24-én a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tornatermében 

tartották több mint ötven fő részvételével. A sportnap közös áhítattal kezdődött Birta János 

vezetésével. Ezután következett a bemelegítés, majd a résztvevőket négy csapatra osztották. A 

csapatok 13 versenyszámban mérkőzhettek meg egymással. Ezek közül a legnépszerűbbnek a 

„krumpliültetés”, a zsákban ugrálás és a „furiktolás” bizonyult. A résztvevők nagyon ügyesek 

voltak a játékokban. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 26. – Kossuth Rádió 

 

Mezei János váltja az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöki posztján a tisztségéről 

lemondott Biró Zsoltot 
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Mezei János váltja az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöki posztján a tisztségéről lemondott 

Biró Zsoltot. A leköszönő elnök megsokasodott parlamenti képviselői teendőivel magyarázta 

lemondását. Oláh-Gál Elvira az új pártelnököt, Mezei Jánost telefonon érte el. 

 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Studium-Prospero 

Alapítvány 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány, a 

magyar nyelvű felsőoktatás háttérintézménye. A marosvásárhelyi Kultúrpalotában megtartott 

gálán Vass Levente ügyvezető elnök úgy fogalmazott: az alapítvány legfőbb érdeme, hogy – 

elkötelezett csapatmunkával – szervezetet, tudást és közösséget tudott és tud építeni. Erdei 

Edit Zsuzsánna összeállítása. 

 

A Studium-Prospero Alapítvány több székelyföldi és erdélyi városban is 

építtetett és építtet szolgálati lakásokat 

Az imént hallottuk, hogy a Studium-Prospero Alapítvány több székelyföldi és erdélyi 

városban is építtetett és építtet szolgálati lakásokat. Csíkszereda a negyedik megyeszékhely, 

ahol már ugyancsak átadták a lakásokat. Oláh-Gál Elvira beszámolója. 

 

Nyílt levélben fordult Viorica Dancila román miniszterelnökhöz Szilágyi Zsolt az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

Nyílt levélben fordult Viorica Dancila román miniszterelnökhöz Szilágyi Zsolt az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke. Január elsejétől Románia lesz az Európai Unió Tanácsának elnöke. 

Minden olyan országnak, amely ezt a funkciót gyakorolja, hat hónapon át lehetősége van az 

európai döntéshozók napirendjére prioritásokat javasolni.  A  közelgő román elnökség 

apropóján fogalmazta meg kéréseit Szilágyi Zsolt. Részletek Ionescu Nikolett. 

 

Magyarországi támogatással megújult a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskola 

Magyarországi támogatással megújult a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskola. Az épület már 

rendkívül rossz állapotban volt. Lyukas volt a tető és a fűtési rendszere sem működött 

megfelelően. Az átadáson készült Iváncsik Attila összeállítása. 

 

A szatmári Északi Színház Harag György társulata gálaműsorral emlékezett meg 

az eltelt 65 évéről 

A szatmári Északi Színház Harag György társulata gálaműsorral emlékezett meg az eltelt 65 

évéről. Ebből az alkalomból nyolc művész a színház Örökös tagja elismerést kapott. Az 
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ünnepség után Bessenyei Gedő István színi direktorral és a magyar-magyar kulturális 

kapcsolatokért felelős miniszteri biztossal, Petneházy Attilával Zsoldos Barnabás beszélgetett. 

 

Budapesten a Szent István Bazilikában vasárnap emlékmisét tartottak az 1944- 

45-ös vajdasági magyar áldozatokért 

Budapesten a Szent István Bazilikában vasárnap emlékmisét tartottak az 1944- 45-ös 

vajdasági magyar áldozatokért. Az eseményről hallgassák meg Ternovácz István 

összeállítását. 

 

 


