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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szellemi honvédő díjakat adott át a CÖF-CÖKA 
2018. november 30. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Hír Tv, Echo Tv, Webrádió 

A szellemi honvédelem aktuálisabb mint valaha, hiszen a globalizálódó világban minden 

üldözendőnek számít, ami egyedi - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára azon a pénteki budapesti ünnepségen, amelyen átadták a Civil Összefogás 

Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Szellemi Honvédő Díjait. 

Potápi Árpád János úgy vélekedett, hogy Magyarország mára stabil, szuverén és gazdaságilag 

erős országgá vált, amely elsősorban magyar, utána európai és keresztény. Ennek ellenére ma 

is fontos, hogy a nemzeti érdekek mellett ne csak a kormány álljon ki, hanem szellemi 

honvédőként az értelmiség meghatározó képviselői is - tette hozzá a politikus. Felidézte, hogy 

a szellemi honvédelmi mozgalom a második világháborút megelőző években bontakozott ki, 

amikor a hitleri Németország a nemzetállamok felszámolásával fenyegetett. Ugyanakkor ma, 

csakúgy mint akkor, szellemi honvédelmi harcot kell folytatnunk a nekünk ártó, minket 

bekebelezni akaró ideákkal és hatalmakkal szemben - jelentette ki Potápi Árpád János. 

 

A száz éve tett gyulafehérvári ígéretek betartását kéri az Erdélyi Magyar 
Néppárt 
2018. december 1. – MTI, Híradó, Krónika, Mandiner, PestiSrácok, Origo, Magyar Szó, 

Erdély.ma, Demokrata, karpatalja.ma 

Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó gyulafehérvári nyilatkozatban száz éve 

tett ígéretek betartását kéri a román centenárium napján kiadott közleményében az Erdélyi 

Magyar Néppárt. Az MTI-hez eljuttatott szombati nyilatkozatban az EMNP országos 

elnöksége kinyilvánította: a párt tiszteletben tartja a románság nemzeti ünnepét, de nem 

hagyhatja figyelmen kívül, hogy az erdélyi magyar közösség száz éve állandó asszimilációs 

nyomásnak van kitéve, folyamatos támadások érik, és a központosított bukaresti hatalom 

másodrendű polgárokként kezeli az erdélyi magyarokat. Az EMNP megállapította: a román 

politikai elit figyelmen kívül hagyta azokat az ígéreteket, amelyeket száz évvel ezelőtt a 

Románia számára kedvező nagyhatalmi döntés reményében tettek Gyulafehérváron. A 

megígért "teljes nemzeti szabadság" a párt szerint mindmáig vágyálom, Románia nem tartja 

tiszteletben a magyarok önrendelkezéshez való jogát.  

 

Nagy értékű inzulinszállítmányt adott át Grezsa István Kárpátalján 
2018. november 30. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, KárpátHír, Origo, 

Lokál 

Mintegy 40 millió forint értékű inzulinszállítmányt adott át - az Ökumenikus Segélyszervezet 

és a magyar kormány humanitárius adományaként - Grezsa István miniszteri biztos és Lehel 

László, a segélyszervezet elnök-igazgatója az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei 

szervezetének pénteken Csapon. Az inzulinkészítmények ünnepélyes átadása alkalmából a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://magyaridok.hu/belfold/szellemi-honvedo-dijakat-adott-at-a-civil-osszefogas-forum-3723413/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-nemzeti-szabadsag-mindmaig-vagyalomr-n-a-szaz-eve-tett-gyulafehervari-igeretek-betartasat-keri-az-erdelyi-magyar-neppart
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-nemzeti-szabadsag-mindmaig-vagyalomr-n-a-szaz-eve-tett-gyulafehervari-igeretek-betartasat-keri-az-erdelyi-magyar-neppart
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/otezer-adag-inzulint-adomanyozott-magyarorszag-karpataljanak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/otezer-adag-inzulint-adomanyozott-magyarorszag-karpataljanak/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 3. 
2 

csapi ukrán-magyar közúti határátkelőn tartott közös sajtótájékoztatón Grezsa István, 

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

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos emlékeztetett 

arra, hogy a mostani humanitárius segélyakció megvalósítása állami és nem állami forrásból 

történt. Kiemelte az inzulinkészítmények vásárlását finanszírozó Ökumenikus 

Segélyszervezet szerepét abban, hogy sikerült - a segítséget kérő Hennagyij Moszkal 

kárpátaljai kormányzó által megjelölt - határidőn belül eljuttatni a betegekhez a 

gyógyszereket. "Ebből is látszik, hogy maradtunk, akik voltunk, Kárpátalja és Ukrajna 

megbízható partnerei" - hangsúlyozta a miniszteri biztos. Hennagyij Moszkal köszönetét 

fejezte ki a magyar kormánynak és az ungvári magyar főkonzulátusnak a - mint fogalmazott - 

életmentő segítségért. 

 

Megalakult az új összetételű vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, Hajnal Jenő 
maradt az elnök 
2018. november 30. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Vajdaság MA, Pannon 

RTV, Magyar Szó, karpatalja.ma 

Megalakult az új összetételű vajdasági Magyar Nemzeti Tanács pénteken Szabadkán a 

Városháza dísztermében. A szerbiai magyarság kisebbségi önkormányzati szervének elnöke 

Hajnal Jenő maradt. Hajnal Jenő beszédében megköszönte a támogatást, és kiemelte: azért 

vállalta az MNT-ben való részvételt, mert egy olyan testületben való tagságra és annak 

vezetésére kérték fel, amely az egész magyarságot szolgálja. Mint mondta, a testület 

elnökeként nemcsak azokat szolgálja, akik rá szavaznak, hanem minden vajdasági magyart. 

Az MNT célja a következő négy évben is az újrateremtés, az előrehaladás és a vajdasági 

magyar nemzeti közösség további erősítése lesz - tette hozzá. Az elmúlt négy év 

bebizonyította, hogy a céltalan panaszkodás nem vezet sehova, csak tettekkel lehet eredményt 

elérni - szögezte le. Hozzáfűzte: célja a közös értékeket tovább építeni, fejleszteni és mindenki 

számára elérhetővé tenni, az önös érdekek helyett a közjót kívánja szolgálni, és ehhez 

együttműködésre van szükség. Hajnal Jenő köszönetet mondott a magyar kormánynak az 

elmúlt években nyújtott támogatásáért. Aláhúzta: a vajdasági magyarság ereje abban van, 

hogy nem elszenvedője, hanem aktív alakítója körülményeinek. 

 

Szlovén miniszterelnök: Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket 
2018. november 30. – MTI, Mandiner, PestiSrácok,  

Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket, amelyeknek saját küldetésük van, 

mégpedig a nyelv, a kultúra és az identitás megőrzése – mondta Marjan Sarec szlovén 

kormányfő. Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket, amelyeknek saját küldetésük 

van, mégpedig a nyelv, a kultúra és az identitás megőrzése – mondta Marjan Sarec szlovén 

kormányfő a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség rádióműsorának 60 éves és 

tévéadásainak 40 éves jubileumi rendezvényén pénteken, Lendván. Fenyvesi Zoltán 

országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke megköszönte a 

támogatást. A szlovén miniszterelnök toleranciára szólított fel. Mint mondta, gyerekként ő is 

sokszor nézte a tévében a magyar nyelvű adást, bár nem tudta milyen nyelvről van szó, annyit 
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tudott, hogy az ország keleti részén bár más nemzetiségű emberek élnek, akik más nyelvet 

beszélnek, ők Szlovéniához tartoznak. „Tiszteld mások kultúráját, hagyományait és nyelvét, 

ahogy a sajátodat, csak így lehet a jövőben is békésen együtt élni” – hangsúlyozta. 

 

Rákóczi Szövetség: december 1-jén indul a jelentkezés a jövő évi 
diaszpóraprogramra 
2018. november 30. – MTI,  Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, OrientPress, Webrádió, 

Gondola 

A szövetség által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint a Magyar Diaszpóra 

Tanács kérése alapján, a magyar kormány támogatásával 2019 januárja és decembere között 

akár ezer, diaszpórában élő magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget magyarországi 

tanulmányútra. A program 10 és 29 év közötti fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy 

Magyarországra látogassanak, és kontinenseken átívelő kapcsolatokat alakítsanak ki a világ 

és a Kárpát-medence magyarsága között – írták. A Magyarországra látogató fiatalok öt-tíz 

napra érkeznek, a program része Budapest megismerése, a vidéki Magyarország és egy, a 

Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar régió felkeresése. A program összeállításánál 

a Rákóczi Szövetség arra törekedett, hogy az utazások nagyobb nemzeti és egyházi 

ünnepekhez, illetve magyar kulturális eseményekhez kapcsolódjanak. A jelentkezés feltétele, 

hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, 

cserkészcsapatok, hagyományőrző és kulturális egyesületek, esetleg vallási közösségek 

munkájában.  

 

A magyar-amerikai szövetség erősítésének fontosságát hangsúlyozta az Atlanti 
Tanács alelnöke 
2018. december 1. – MTI, Mandiner, Híradó 

A magyar-amerikai szövetség erősítésének fontosságát hangsúlyozta Damon Wilson, a 

nemzetközi ügyekkel foglalkozó Atlanti Tanács amerikai elemzőintézet alelnöke 

Washingtonban az amerikai magyarok legnagyobb szervezetének díszvacsoráján pénteken.  A 

Magyar Amerikai Koalíció (HAC) immár huszonhetedik alkalommal rendezte meg szokásos 

ünnepi díszvacsoráját, amelynek mindig a washingtoni magyar nagykövetség ad otthont. A 

Mikulás-vacsorának nevezett rendezvényen részt vett – mások mellett – George Pataki, New 

York állam magyar gyökerű volt kormányzója, April Foley, a Bush-kormányzat volt budapesti 

nagykövete és Damon Wilson, az amerikai Atlanti Tanács alelnöke. 

 

 

Advent - Adománygyűjtő akciót indítottak a kárpátaljai magyar árvák 
támogatására 
2018. december 1. – MTI, Magyar Idők, Kárpátinfó, Webrádió 

A kárpátaljai magyar árvák támogatására hirdettek adománygyűjtő akciót: a 

pénzadománnyal segíteni vágyókat jótékonysági pálinkázással és előadóművészek, táncosok, 
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zenekarok fellépésével várják a Vörösmarty téri Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásáron 

szombaton. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Görömbölyi Borbarátok 

Hagyományőrző Egyesülete és a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárt szervező Budapesti 

Fesztivál- és Turisztikai Központ Hungarikummal a kárpátaljai magyar árvákért! címmel 

indított adománygyűjtő akciót a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthon árváinak támogatására. A Nagydobronyban működő intézmény több mint 

hatvan lánynak ad otthont, köztük fogyatékkal élőknek. Szalay-Bobrovniczky Vince, a 

Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerint a 

civil világ egyik kulcsa a jótékonyság, a rászorulókon való segíteni tudás. Mint mondta, a 

Nemzeti Együttműködési Alap, a magyar kormány civil alapja 2019 januárjában írja ki 

pályázatait a Bethlen Gábor Alapon keresztül.  

 

 

Székely zászlót helyeztek ki az óbudai közintézményekre 
2018. december 1. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, PestiSrácok, 

Erdély.ma, maszol.ro, HírTv 

Székely zászlót helyezett ki Óbuda-Békásmegyer önkormányzata szombaton az összes III. 

kerületi közintézményre, Bús Balázs polgármester kezdeményezésére, hogy kifejezze 

szolidaritását az erdélyi magyarsággal, illetve a székely nemzeti közösséggel. Az 

önkormányzat az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az idén az I. világháború száz 

évvel ezelőtti befejezésére és a magyar nemzet 20. századi kálváriájának kezdetére 

emlékezünk. Egy évszázaddal ezelőtt indult meg a történelmi Magyarország szétesése és a 

magyar nemzet egyharmadának, mintegy 3,5 millió embernek idegen uralom alá kerülése - 

tették hozzá. Kitértek arra, hogy Románia idén ünnepli centenáriumát az 1918. december 1-

jén tartott gyulafehérvári román nagygyűlésnek, amely határozatban kimondta Erdély és a 

Román Királyság egyesülését. Ez a határozat több ígéretet tartalmazott a román uralom alá 

kerülő más nemzetrészek jogainak biztosítására, azonban a magyar kisebbség azóta is 

közösségi "önrendelkezési jogától megfosztottan küzd a megmaradásért a szülőföldjén". 

 

Bukaresten kívül más romániai városokba is ellátogathat jövőre Ferenc pápa 
2018. november 30. – Krónika 

A görögkatolikus egyháztól származó információk szerint Ferenc pápa várhatóan nem 

májusban, hanem valamelyik nyári hónapban látogat jövőre Romániába, és Bukaresten kívül 

vidéki nagyvárosokat is felkeres. Florentin Crihălmeanu Kolozsvár-szamosújvárosi 

görögkatolikus megyéspüspök úgy nyilatkozott, a katolikus egyházfő romániai látogatását 

néhány hónappal elhalasztották, ennek megfelelően nem az eredetileg kitűzött időpontban, 

májusban keresi fel az országot, hanem valamikor július és szeptember között. Ennek oka, 

hogy májusban Nagyszeben ad otthont uniós csúcstalálkozónak annak apropóján, hogy 2019. 

első felében Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A bukaresti 
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elnöki hivatal és a kormány állítólag jelezte, hogy nem tud egyszerre megszervezni az uniós 

csúcsot és a pápalátogatást is. 

 
Bírálatok középpontjába került a centenáriumi reklámfilm – a kommunizmust 
idéző csúsztatásokon élcelődik a romániai sajtó 
2018. november 30. – Krónika 

Bírálatok középpontjába került a Romániát reklámozó négyperces film, amelyet a bukaresti 

kormány készíttetett az Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó gyulafehérvári 

nagygyűlés centenáriumára. A kisfilmet Gyulafehérváron, a kabinet csütörtöki kihelyezett 

ülésén vetítették le először, és azóta szolgáltat élcelődési témát a romániai sajtónak. A kisfilm 

sokak szerint a Ceaușescu-diktatúra propagandafilmjeinek pátoszos stílusát idézve dicséri 

Romániát, az ország nevezetességeit, nagy eredményeit, neves személyiségeit. A kritikus sajtó 

azonban a szöveg megannyi valótlan állítását, pontatlanságát kiszúrta, és azt is felfedezte, 

hogy a Románia nagyszerűségét bemutató képsorok némelyikét Oroszországban, illetve 

Norvégiában filmezték. 

 

Kiválik három magyar ovóda a Liviu Rebreanu iskolából  
2018. november 30. – transindex.ro 

A Facebook-on közétett közleményben hozta nyilvánosságra az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezete, hogy Csíki Zsolt RMDSZ-es városi tanácsos módosító javaslatának megszavazása 

után a Fecske, a Szentjánosbogár és a Méhecske óvodák kiválnak a Liviu Rebreanu iskola alól 

és önálló jogi személyiséget fognak alkotni. Az RMDSZ javaslatára a Fecske óvodának lesz 

önálló jogi személyisége.  

 

A többségben van egy tendencia az arroganciára – centenáriumi interjú Ion 
Bogdan Lefterrel  
2018. november 30. – maszol.ro 

Nincs olyan jelentős esemény a román történelem utóbbi kétszáz évében, amely 

konkurálhatott volna 1918. december 1-jével, de megérti azt, hogy a magyaroknak 

fenntartásaik vannak a Románia nemzeti ünnepével szemben – mondta a Maszolnak adott 

interjúban Ion Bogdan Lefter irodalomtörténész, közíró és politikai elemző. A beszélgetésben 

egy zaklatott, társadalmi, politikai útkeresésekkel teli száz évet tekintettek át, amelyben 

kisebbség és többség sok mindent felróhatott egymásnak, és amelyben Lefter szerint nem volt 

olyan békés időszak, amelyben a közösségi viszonyrendszert új alapokra helyezhették volna.   

 
Tilos az etnikai arányokat megváltoztató közigazgatási átszervezés  
2018. november 30. – MTI, Erdély Ma, Bihari Napló, Krónika 

Kihirdette Klaus Iohannis román államfő csütörtökön azt a törvénytervezetet, amely egyebek 

mellett megtiltja, hogy a nemzeti kisebbségek arányát megváltoztató módon módosítsák a 

megyék, városok és községek közigazgatási határait. Az európai kisebbségvédelmi 

keretegyezményben szereplő előírást az RMDSZ javaslatára foglalták bele a településnevek 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/biralatok-kozeppontjaba-kerult-a-centenariumi-reklamfilm-n-a-kommunizmust-idezo-csusztatasokon-elcelodik-a-romaniai-sajto
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/biralatok-kozeppontjaba-kerult-a-centenariumi-reklamfilm-n-a-kommunizmust-idezo-csusztatasokon-elcelodik-a-romaniai-sajto
http://itthon.transindex.ro/?hir=53686&Kivalik_harom_magyar_ovoda_a_Liviu_Rebreanu_iskolabol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105167-a-tobbsegben-van-egy-tendencia-az-arroganciara-centenariumi-interju-ion-bogdan-lefterrel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105167-a-tobbsegben-van-egy-tendencia-az-arroganciara-centenariumi-interju-ion-bogdan-lefterrel
https://www.erdely.ma/torveny-tiltja-romaniaban-az-etnikai-aranyokat-megvaltoztato-kozigazgatasi-atszervezeseket/
https://www.erdely.ma/torveny-tiltja-romaniaban-az-etnikai-aranyokat-megvaltoztato-kozigazgatasi-atszervezeseket/
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írásmódját is egységesítő törvénymódosításba. A jogszabály kisebbségvédelmi előírása ellen 

előzőleg maga az államfő emelt alkotmányossági óvást, de az alkotmánybíróság 

megalapozatlannak ítélte Iohannis kifogásait. 

 

Kegyvesztett lett Bretfelean a magyarellenes lépéseit követően? 
2018. november 30. – szekelyhon.ro 

Miután év elején visszaminősítették, most a helyi rendőrségben betöltött aligazgatói tisztségét 

is elveszítette Valentin Bretfelean. A marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki képviselő-

testületi ülésén arról szavaztak, hogy megszüntetik az aligazgatói állást.  

 

Johannis Románia európaiságát hangsúlyozta a centenárium előestéjén – a 
nemzeti kisebbségekről egy szót sem ejtett 
2018. december 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Erdély Ma 

Klaus Johannis szerint a románok ma is azokban az európai értékekben, a jogállamiságban, a 

szabadságban és a szolidaritásban hisznek, amelyeket száz évvel ezelőtt, a Nagy Egyesüléskor 

tűztek ki maguk elé, ennek a folytonosságnak a tekintetében pedig a december elsejei román 

nemzeti ünnep szerinte európai ünneppé válik. A román államfő pénteken, a román 

centenáriumi ünnep (Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári 

román nemzetgyűlés századik évfordulója) előestéjén adott fogadáson, a román politikai, 

egyházi és kulturális élet, illetve a Bukarestben akkreditált külképviseletek mintegy nyolcszáz 

meghívott képviselője előtt mondott beszédet az elnöki hivatalban. A román államfő 

centenáriumi beszédeiben semmilyen vonatkozásban nem említette a nemzetállami Románia 

területén élő nemzeti kisebbségeket, amelyek sorából ő maga is származik. 

 

Trikolór, kokárda, szelfi: románok tízezrei ünneplik Gyulafehérváron az 
egyesülés centenáriumát 
2018. december 1. – Krónika 

Elözönlötték Gyulafehérvár utcáit és tereit az ország minden tájáról, valamint külföldről 

összesereglett románok, hogy megünnepeljék az 1918-ban kimondott egyesülési nyilatkozat 

századik évfordulóját – helyszíni riport az Erdély történelmi fővárosában zajló eseményekről. 

 

December 1 jelentéseiről szervezett nyilvános vitát az Azonnali.hu Kolozsváron 
2018. december 1. – transindex.ro 

Mi az, hogy december elseje? címmel szervezett magyar nyelvű panelbeszélgetést 

Kolozsváron a magyarországi Azonnali.hu portál. Olyan kérdésekre keresték a választ, hogy 

mit ünnepelnek azok, akik ünnepnapnak tekintik december elsejét, vagy arra, hogy mit jelent 

ez a nap a román-magyar történeti viszony utolsó száz évének tükrében a romániai magyar 

közösség számára? A panel meghívottjai első körben Székely István, az RMDSZ ügyvezető 

elnökségének tagja, Eckstein-Kovács Péter ügyvéd és Parászka Boróka újságíró voltak, 

Kulcsár Árpád moderált. A második panelen Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője 

és Ungár Péter, az LMP képviselője Bakó Bea főszerkesztő moderálásával beszélgetett.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kegyvesztett-lett-bretfelean-a-magyarellenes-lepesei-utan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-centenarium-n-johannis-romania-europai-elkotelezettseget-hangsulyozta-a-nemzeti-unnep-eloestejen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-centenarium-n-johannis-romania-europai-elkotelezettseget-hangsulyozta-a-nemzeti-unnep-eloestejen
https://kronika.ro/belfold/romanok-tizezrei-unneplik-gyulafehervaron-az-egyesules-centenariumat
https://kronika.ro/belfold/romanok-tizezrei-unneplik-gyulafehervaron-az-egyesules-centenariumat
http://itthon.transindex.ro/?hir=53702&December_1_jelenteseirol_szervezett_nyilvanos_vitat_az_azonali.hu_Kolozsvaron
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Johannis Gyulafehérváron: bizonyítanunk kell a jövő nemzedékeknek  
2018. december 1. – maszol.ro, transindex.ro 

Megtisztelőnek érzi, hogy az egyesülés centenáriumán Románia államelnöke lehet - mondta 

Gyulafehérváron Klaus Johannis. "A mi kötelességünk és felelősségünk tisztelettel adózni a 

múltnak és új jelentéssel átitatott nemzeti eszméket adni át a jövő generációknak. Be kell 

bizonyítanunk a jövő nemzedékeknek, hogy tetteink révén méltó továbbvivői vagyunk a nagy 

egyesülés projektjének" - mondta az államfő a gyulafehérvári Egyesülés Emlékmű 

felavatásán. "A nagy egyesülés - vezetői elkötelezettségének, az értelmiségiek 

hozzájárulásának és a népakaratnak köszönhetően - értéket kovácsolt a románok és a nemzeti 

kisebbségek közelségéből, hogy felépítse az emberi méltóság, a jó együttélés és a tolerancia 

államát" - tette hozzá johannis, aki úgy fogalmazott: az Egyesülés Emlékműve "a Kárpátok 

egyik és a másik oldalán lévő románok száz évvel ezelőtti összeölelkezését" fejezi ki.  

 
Román népviseletes csoport tiltakozott Székely Csaba sepsiszentgyörgyi 
ősbemutatója ellen  
2018. december 1. – maszol.ro 

Brassói rendszámú buszokkal érkező, román népviseletbe öltözött emberek kifogásolták 

szombat este a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház előcsarnokában azt, hogy Székely 

Csaba drámáját mutatja be a román társulat a centenáriumon. A megmozdulás szószólója a 

magyar drámaírót idézve kifogásolta, hogy a román történelmet megszentségtelenítik "a 

románok hazájában". Azonban ígéretet tett arra, hogy az "inkulturális" rendezvény kezdete 

előtt a csoport visszavonul.  

 

A román nemzet ünnepe: marad csak a románoké 
2018. december 1. – szekelyhon.ro 

Tiszteletben tartják a román nemzet ünnepét, ám a kölcsönös tisztelet jegyében elvárják a 

többségtől, hogy elfogadja és megértse: december elsején a magyarok nem tudnak ünnepelni 

– tájékoztattak a megkérdezett erdélyi magyar önkormányzati vezetők, akik közül többen 

nem vesznek részt a december elsejei ünnepi rendezvényeken.  

 
Centenáriumi „csúcshódítás”: román zászló lobogott a Kékestetőn december 
elsején  
2018. december 2. – maszol.ro 

A „Nagy Egyesülés” centenáriumára időzítette a legmagasabb magyarországi hegycsúcs, a 

Kékestető „meghódítását” egy besztercei alpinista csoport. A kétes értékű és üzenetű 

teljesítményről vezetőjük, Ioan Bâca geológiatanár, a kolozsvári BBTE oktatója a Facebook-

oldalára fényképet posztolt, amelyik gyorsan terjed a közösségi oldalakon. 

 

Elhunyt Hajdu Győző, a Ceaușescu-diktatúra magyar kiszolgálója 
2018. december 2. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105196-johannis-gyulafehervaron-bizonyitanunk-kell-a-jov-nemzedekeknek
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/105203-roman-nepviseletes-csoport-tiltakozott-szekely-csaba-sepsiszentgyorgyi-sbemutatoja-ellen
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/105203-roman-nepviseletes-csoport-tiltakozott-szekely-csaba-sepsiszentgyorgyi-sbemutatoja-ellen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-nemzet-unnepe-marad-csak-a-romanoke
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105212-centenariumi-csucshoditas-roman-zaszlo-lobogott-a-kekestet-n-december-elsejen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105212-centenariumi-csucshoditas-roman-zaszlo-lobogott-a-kekestet-n-december-elsejen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-hajdu-gyozo-a-ceauescu-diktatura-magyar-kiszolgaloja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-hajdu-gyozo-a-ceauescu-diktatura-magyar-kiszolgaloja
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Életének 90. évében elhunyt Hajdu Győző marosvásárhelyi író, szerkesztő, egykori politikus. 

Hosszú időn keresztül vezette az Igaz Szó folyóiratot, azonban igazán „maradandót” a 

kommunista diktatúra teljes kiszolgálásával, majd az 1989 után tanúsított 

magyarellenességével alkotott. 

 

Benyújtották az óvást a Beke–Szőcs-ügyben 
2018. december 2. – szekelyhon.ro 

A törvényes határidő utolsó napjaiban benyújtották az óvást a terrorizmusért öt év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyében – adta hírül Facebook-oldalán 

Beke István felesége. Az óvás az ítélet törvényességére vonatkozik, ezért kérik annak 

megsemmisítését, továbbá Beke István és Szőcs Zoltán felmentését, illetve az óvás idejére a 

büntetés felfüggesztését. A fellebbezéseket november 23-án, illetve 28-án iktatták, arra 

hivatkozva, hogy a „tett”, amiért elítélték a két férfit, „nem összesíti a bűntény alkotóelemeit”, 

erre az egyetlen különleges jogorvoslati lehetőség az ítélet felülvizsgálat utáni 

megsemmisítése, arra alapozva, hogy a vádlottakat olyan tettért ítélték el, melyet a 

büntetőjog nem ír elő. 

 

Tiltakozás Peter Pellegrini Szlovákia magyar nemzetiségű polgárait sértő szavai 
ellen 
2018. november 30. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Új Szó 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom megdöbbenéssel értesült arról, hogy Peter Pellegrini 

miniszterelnök Facebook-oldalán provokációnak nevezte a csallóközi aktivisták által a hét 

elején kétnyelvűsített közlekedési táblát. Mint megtudtuk, a bejegyzést azóta eltávolították, 

de a miniszterelnök kirekesztő és antidemokratikus kijelentései mellett egyetlen jóérzésű 

polgár sem mehet el szó nélkül –véli Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom. A Kétnyelvű Dél-

Szlovákia mozgalom a leghatározottabban tiltakozik Peter Pellegrini Szlovákia magyar 

nemzetiségű polgárait sértő szavai ellen. „Ezúton hívjuk fel a miniszterelnök úr és a 

közvélemény figyelmét arra, hogy a kétnyelvűség nem provokáció, hanem olyan jogos igény, 

ami a magyar közösség egyenrangúságáról szól. 

 

Gömör Pósa Lajost adta a magyarságnak 
2018. november 30. – Felvidék Ma 

A Pósa Lajos Társaság meghívására a rimaszombati Csillagházban gyűltek össze Pósa 

Lajosnak, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének a tisztelői november 30-án. 

A 2014-es emlékévre emlékeztek abból az apropóból, hogy megjelent az emlékév krónikája. 

Csodás hangú pedagógusok, kórusok, zenekarok, lelkes diákok mutatkoztak be, s ízelítőt 

adtak munkásságából, gyönyörűen csengő verseiből, nótáiból. Balog partján van egy falu – 

kezdte a műsort a nagybalogi Szivárvány Énekkar Páko Mária gitárkíséretével. Innen, 

Nemesradnótról indult Pósa Lajos a nagyvilágba, Budapestre, s tette híressé a kis gömöri, 

balogvölgyi települést. Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke bevezetőjében elmondta, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/benyujtottak-az-ovast-a-bekenszocs-ugyben
https://felvidek.ma/2018/11/tiltakozas-peter-pellegrini-szlovakia-magyar-nemzetisegu-polgarait-serto-szavai-ellen/
https://felvidek.ma/2018/11/tiltakozas-peter-pellegrini-szlovakia-magyar-nemzetisegu-polgarait-serto-szavai-ellen/
https://felvidek.ma/2018/11/gomor-posa-lajost-adta-a-magyarsagnak/
https://felvidek.ma/2018/11/gomor-posa-lajost-adta-a-magyarsagnak/
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hogy a 2014-es emlékév az Albumlapok Pósa Lajosnak című könyv megjelenésével indult. 

2013 decemberében hirdették meg az emlékévet, először arra gondoltak, hogy néhány 

könyvbemutatót tartanak majd. 

 

Muzsla, a dinamikusan fejlődő település 
2018. november 30. – Felvidék Ma 

A Párkánytól tíz kilométernyire fekvő település 862 éves múltjával mindig a térség központi 

helye volt. A községnek ma 150 diákkal magyar alapiskolája, sok-sok szép és igényes 

rendezvényt kínáló kultúrháza, egy igen jól működő könyvtára van, és a környéken talán a 

legtöbb működő civil szervezet is itt van, amelyek programjaikkal gazdagítják a falu 

kultúráját, hagyományait, s igazi közösségi életet biztosítanak minden korosztálynak. Farkas 

Iván 2014-ben került a falu élére polgármesterként. Az elmúlt négy évben hihetetlen 

tempóval láttak neki a falu fejlesztésének. 

 
Komáromban bemutatták az „Értékeink” című könyvet 
2018. december 2. – Felvidék Ma 

Szép ünnepség keretében – telt ház előtt – mutatták be Komáromban, a Csemadok 

székházában a Széchenyi István Polgári Társulás szervezésében az „ÉRTÉKEINK – Százéves a 

szlovákiai magyar közösség – Hetvenéves a Csemadok” című reprezentatív könyvet, abból az 

alkalomból, hogy 2018 végén lesz száz éve, hogy a felvidéki magyar közösséget erőszakkal 

leszakították a Kárpát-medencei egységes magyar nemzettestről. Az ünnepi könyvbemutatót 

Tarics Péter, a Széchenyi István Polgári Társulás alapító elnöke, a könyv szerkesztője és 

társszerzője nyitotta meg, aki mindenekelőtt a kötet létrejöttének jelentőségét és mai 

üzenetét, valamint a könyv megálmodójának és összeállítójának, Csáky Pálnak a 

munkásságát méltatta. Elmondta: a felvidéki magyar történelem egy szeletéről van szó a 

kötetben, amit senki más nem tud hitelesen megírni és feldolgozni, csak mi magunk, a 

felvidéki magyarok, akik megéltük, átéltük ezt az időszakot, s akik alakítói, formálói voltunk a 

felvidéki magyar közművelődésnek és ezen belül a Csemadok életének. 

 

A többség szerint magyarnak kell maradnunk 
2018. december 2. – Új Szó 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege és a 

budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2018 júniusában kérdőíves felmérést végzett Dél-

Szlovákia 16 járásának. 120 településén, valamint Pozsonyban és Kassán. A mintát 800 

szlovákiai magyar felnőtt alkotta. A mintavétel nem, korcsoport, iskolai végzettség, valamint 

településtípus szerint reprezentatív.  

 

„Lesz hagyatéka múltunknak és jelenünknek” 
2018. december 2. – Ma7.sk 

A Juhász Gábor vezette Dudich Ferenc polgári társulás december 1-jére tűzte ki a II. Alsó-

Garam menti helytörténészek találkozóját. A konferencia a lekéri községi könyvtár 
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https://felvidek.ma/2018/11/muzsla-a-dinamikusan-fejlodo-telepules/
https://felvidek.ma/2018/12/komaromban-bemutattak-az-ertekeink-cimu-konyvet/
https://felvidek.ma/2018/12/komaromban-bemutattak-az-ertekeink-cimu-konyvet/
https://ujszo.com/kozelet/a-tobbseg-szerint-magyarnak-kell-maradnunk
https://ma7.sk/tajaink/blesz-hagyateka-multunknak-es-jelenunknekr
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épületében valósult meg, ahol tizenhárom előadó tizennégy különböző témát boncolgatott. 

Elsőként Simon Attila történész kapott szót, aki megbecsülését fejezte ki a lelkes 

helytörténészek felé, majd felvázolta, hogy a kutatási eredményeit egyre gyakrabban 

digitalizáló Fórum Kisebbségkutató Intézet miben tudja segíteni azok munkáját. A jelenlevők 

figyelmébe ajánlotta többek között az intézmény www.adatbank.sk honlapon elérhető 

gyűjteményeit, köztük az 1990 után megjelent helytörténeti munkák bibliográfiáját, Szlovákia 

településeinek (alapvető demográfiai adatokkal ellátott) adatbázisát, amelyhez a jövőben a 

választási adatokat is szeretnék hozzárendelni, valamint a lakosságcsere keretében 

magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékeit. 

 

Hajnal Jenő: Az év végéig fel kell állítani az MNT szerveit és ki kell dolgozni a 
jövő évi költségvetést 
2018. december 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pénteken este 30 igen szavazattal öt érvénytelen szavazólap mellett az új összetételű Magyar 

Nemzeti Tanács Hajnal Jenőt választotta meg elnökének. Így Hajnal Jenő immár a második 

ciklusban vezetheti az MNT-t. A választási kampány során azt hangsúlyozta, hogy az eddigi 

munkát szeretné folytatni, az elkezdett programokat tovább vinni. 

 

Pásztor István büszke a VMSZ belgrádi szervezetére 
2018. december  1. – Pannon RTV 

Fennállásának hetedik évfordulóját ünnepelte tegnap este a Vajdasági Magyar Szövetség 

belgrádi szervezete. Az eseményen többek között Pásztor István, a VMSZ elnöke, Pásztor 

Bálint, a VMSZ elnökségi tagja, Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár, Magyarország 

belgrádi nagykövetségének képviselői, valamint Marija Obradović, a Szerb Haladó Párt 

alelnöke is jelen voltak. 

 

A Trianonhoz vezető út állomásának politikai keselyűi - A Vajdasági Magyar 
Szövetség Elnökségének állásfoglalása 
2018. december 1. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Mozgalom három társelnöke, Joó Horti Lívia, Garai Zsolt és Zsoldos Ferenc 

levélben azt kérik, hogy a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága 

foglalkozzon azzal, hogy Pásztor István részt vett a november 25-ei emlékülésen, ahol 

egyébként a szerb köztársasági elnök tartott beszédet, elismerő és köszönő szavakkal illetve 

Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, amiért a két ország viszonya, átlépve a 

történelmi szembenállás múltbéli fájdalmas tényein, közösen képes építeni a térség számára 

biztonságot nyújtó jövőt.  

 

Másodszor találkoztak a zsinati animátorok Muzslyán 
2018. december  1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23092/Hajnal-Jeno-Az-ev-vegeig-fel-kell-allitani-az-MNT-szerveit-es-ki-kell-dolgozni-a-jovo-evi-koltsegvetest.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23092/Hajnal-Jeno-Az-ev-vegeig-fel-kell-allitani-az-MNT-szerveit-es-ki-kell-dolgozni-a-jovo-evi-koltsegvetest.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-buszke-vmsz-belgradi-szervezetere
https://www.magyarszo.rs/hu/3850/kozelet_politika/193829/A-Trianonhoz-vezet%C5%91-%C3%BAt-%C3%A1llom%C3%A1s%C3%A1nak-politikai-kesely%C5%B1i.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3850/kozelet_politika/193829/A-Trianonhoz-vezet%C5%91-%C3%BAt-%C3%A1llom%C3%A1s%C3%A1nak-politikai-kesely%C5%B1i.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23094/Masodszor-talalkoztak-a-zsinati-animatorok-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23094/Masodszor-talalkoztak-a-zsinati-animatorok-Muzslyan.html
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Muzslyán, az Emmausz Fiúkollégiumban szervezték meg a Nagybecskereki Egyházmegye 

zsinati animátorainak második találkozóját, amelynek több mint száz részvevője volt, és akik 

Bánát minden részéről érkeztek. 

 

Felújított családorvosi rendelőket adtak át Kárpátalján 
2018. december 1. – karpatalja.ma 

A magyar kormány támogatásával felújított családorvosi rendelőket adtak át Beregszászban 

és Batár településen november 30-án – olvasható a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás 

oldalán. Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási intézmény elnöke 

elmondta, hogy az embereknek az egészség az egyik, ha nem a legfontosabb dolog az 

életükben, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kórházak és más egészségügyi 

központok a megfelelő felszereléshez jussanak. Az ünnepélyes átadásokat megtisztelte 

jelenlétével Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos, és Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke is. 

 
Az általános iskolai oktatási szabványról tárgyaltak Kijevben 
2018. december 2. – karpatalja.ma 

Az 5-9. osztályra vonatkozó tanulmányi szabvány megvitatására ült össze egy többszekciós 

bizottság november 26-án, Kijevben. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a 

kisebbségek ukrán nyelvoktatásával foglalkozó szekciójára kapott meghívást. A szervezetet 

Szilágyi Lajos, a KMPSZ beregszászi járási elnöke képviselte. – A KMPSZ évtizedek óta 

folyamatosan javasolja, hogy az államnyelvet más szabványok szerint kell tanítani azok 

számára, akiknek az ukrán nem az anyanyelvük – nyilatkozta a találkozóval kapcsolatban 

Szilágyi Lajos a Kárpátalja.mának. – Valójában mi három szabványt javasoltunk: az ukrán 

anyanyelvűeknek; azoknak, akik nem ukrán anyanyelvűek, de ukrán környezetben élnek, és 

ukrán közösséggel vannak rendszeres kapcsolatban; az ukrántól eltérő nyelvcsaládba 

tartozóknak – emelte ki. 

 

Ukrajna megtiltotta a beutazást minden orosz állampolgárságú férfinak 16 és 
60 éves kor között 
2018. november 30. – karpatalja.ma 

Ukrajna a hadiállapot bevezetésével összhangban megtiltotta a belépést területére minden 

orosz állampolgárságú férfinak 16 és 60 éves kor között – közölte pénteken Petro Cihikal, az 

ukrán határőrszolgálat vezetője. A tisztségviselő az ország védelmi képességeinek erősítéséről 

– Petro Porosenko elnök részvételével – folytatott értekezleten beszélt erről. Hozzátette, hogy 

ukrán állampolgárok beutazását Ukrajnába nem korlátozzák semmilyen formában. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felujitott-csaladorvosi-rendeloket-adtak-at-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-altalanos-iskolai-oktatasi-szabvanyrol-targyaltak-kijevben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrajna-megtiltotta-a-beutazast-minden-orosz-allampolgarsagu-ferfinak-16-es-60-eves-kor-kozott/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrajna-megtiltotta-a-beutazast-minden-orosz-allampolgarsagu-ferfinak-16-es-60-eves-kor-kozott/
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A jogász válaszol: lesz-e mobilizáció a bevezetett hadiállapot ideje alatt? 
2018. november 30. – karpatalja.ma 

Ukrajna tíz megyéjében november 28-tól (utólagos hatállyal november 26.) bevezették a 

hadiállapotot. Kárpátaljára nem terjed ki a már életbe lépett intézkedés, viszont a legtöbb 

polgárt foglalkoztatja, hogy lesz-e mozgósítás a kialakult helyzet miatt. Ukrajna 

Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsa (RNBO) utasította a honvédelmi minisztériumot, hogy 

tervezze meg a részleges mobilizációval kapcsolatos intézkedéseket, és határozza meg a 

tartalékosok mozgósítási tervét – hozta le több ukrán sajtóorgánum. Az eddigi információk 

szerint az állam az úgynevezett 1. tartalékba tartozókat mozgósítaná, vagyis a szerződéses 

sorkatonákat, a belügyminisztérium fegyveres erőit és más nemzetbiztonsági fegyveres 

katonai egységeket. 

 

Magyarországi támogatás a szolyvai gyermekotthonnak 
2018. december 1. – karpatalja.ma 

A Szolyvai Megyei Gyermekotthon támogatásáról született szándéknyilatkozat november 28-

án, Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Buhajla József ungvári magyar főkonzul még 

november elején tett látogatást az intézményben Barta Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

alelnökével, ahol szembesültek az otthon főbb problémáival: elengedhetetlenné vált egy, a 

tűzifa tárolására alkalmas épület megépítése, továbbá a gyerekek szállítására szolgáló 

elöregedett mikrobusz cseréje. 

 

Az ukrajnai kisebbségek oktatási helyzete került terítékre Brüsszelben 
2018. december 2. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlamenttel szorosan együttműködő – kisebbségi jogokért, s kifejezetten 

Ukrajnáért felelős – bizottságokkal, különböző szervezetekkel találkoztak kárpátaljai 

kisebbségek képviselői november 21-23-án Brüsszelben. A Kárpátaljai Megyei 

Pedagógusszövetséget Szilágyi Lajos, a KMPSZ beregszászi járási elnöke képviselte. Az 

ukrajnai delegáció tagja volt Aurika Bozseszku, a bukovinai román közösség képviselője, 

Feteszko Anatolij, az összukrajnai moldávok szövetségének vezetője, továbbá a roma 

közösség egy-egy képviselője Ungvárról és Rovnóból. A megbeszélések célja, hogy a 

meghívottak beszámoljanak a nemzeti kisebbségek és az Ukrajnában honos népek oktatási 

helyzetéről, illetve a romaüggyel kapcsolatos problémák is felvetődtek. 

 

Üzleti képzés Kárpátalján 
2018. november 30. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai vállalkozók másodszor gyűltek össze és mutatták be üzleti terveiket egymásnak 

és Budapestről érkező szakembereknek november 24-én és 25-én. Hasonló képzés először 

2018 márciusában és áprilisában valósult meg Kárpátalján. Ennek sikerén felbuzdulva, és a 

vállalkozóktól kapott visszajelzések alapján döntött úgy az ötletgazda Kárpátaljai Magyar 

Fiatal Vállalkozók Szövetsége, hogy a képzést folytatni kell. A képzés szakmai vázát és a 

gyakorlatokat, illetve az üzleti tervek készítésében a segítséget az AC Humán Tanácsadó Kft. 

szakemberei adják. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-jogasz-valaszol-lesz-e-mobilizacio-a-bevezetett-hadiallapot-ideje-alatt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszagi-tamogatas-a-szolyvai-gyermekotthonnak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-ukrajnai-kisebbsegek-oktatasi-helyzete-kerult-teritekre-brusszelben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/uzleti-kepzes-karpataljan/
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A népmese napját méltatták Visken 
2018. december 1. – karpatalja.ma 

November 24-én közel 100 gyermek és felnőtt gyűlt össze a Felső-Tisza-vidék egykori 

koronavárosában, Visken a népmese napja alkalmából, amikor is élőszavas mesemondás 

mellett népiének-, kézműves- és táncházi foglalkozásokon vehettetek részt kicsik és nagyok 

egyaránt. 

 

II. KRISZ Jótékonysági Bál 
2018. december 2. – karpatalja.ma 

Második alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) 

jótékonysági bálját, melynek bevételével az Elfelejtve programot támogatják. A november 30-

ai eseménynek a makkosjánosi Helikon Hotel adott otthont. 

 

Adventi kulturális est Alsóőrben 
2018. december 1. – volksgruppen.orf.at 

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel kezdődött az Alsóőri Advent rendezvénysorozata 

november 30-án az Öreg Iskolában. A művészeteket kedvelők Balla Árpád Zoltán 

székelyudvarhelyi fotóművész képeivel és Márton László budapesti író, műfordító legújabb 

regényével ismerkedhettek meg.  

 
 

Közös Mikulás-ünnep Bécsben 
2018. december 1. – volksgruppen.orf.at 

Együtt várják a Mikulást december 3-án a bécsi magyar iskolák diákjai. Az rendhagyó 

ünnepségre, amely újabb állomása az iskolák együttműködésének, a Bécsi Magyar 

Nagykövetségen kerül majd sor. A telt házas programon az Alma együttes is koncertet ad.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-nepmese-napjat-meltattak-visken/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/ii-krisz-jotekonysagi-bal/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2950725/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2950736/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2950736/
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Elektronikus sajtó 

 

 
Térkép 

2018. december 1. – Duna World 

 

Mai képzeletbeli utazásunkat a Térképen, kezdjük egy felvidéki településen, méghozzá 

Kaposkelecsényben. Ott él és gazdálkodik a szülőktől örökölt földterületen Kovács András, 

aki nem csak a családja jövőjét viseli szívén, de a zömében magyarok lakta szülőfaluja sorsát 

is. A szlovák-magyar-ukrán hármashatár közelében fekvő településen Kovács András a 

kulturális élet mozgatórugója is egyben. Munkájához szerencsére nagyon sok tenni akaró 

falubeli is csatlakozott.  

 

A Térkép vendége Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az elmúlt 

időszak legfontosabba nemzetpolitikai eseményeit értékelte.  

A Gimi! - tanárok és diákok egyaránt így emlegetik a székelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnáziumot, amelyet 425 évvel ezelőtt alapított egy jezsuita atya. A rangos iskola az 

évszázadok alatt számos művészt, tudóst, zenészt és írót adott a világnak. A jubileumi 

ünnepségsorozaton a Hargita megyei elméleti gimnázium egykori diákjai egy időkapszulát is 

elhelyeztek a jövő nemzedékei számára. A következő években magyarországi támogatással a 

római katolikus főgimnázium szecessziós épülete kívül-belül megújul, hogy még sokáig 

lehessen a tehetséges székelyföldi fiatalok alma matere.  

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai szavalatokkal, dalokkal emlékeztek a magyar 

irodalom egyik kiemelkedő alakjára, az aradi születésű költőre, Tóth Árpádra. Levelezésének 

egy-egy részletével és megzenésített verseivel elevenítették fel a poéta életét és munkásságát. 

Az Aradi Magyar Költészet Napjának ötlete az egyik helyi civil szervezettől származik, amely a 

magyar kulturális, épített és természeti örökség megóvására, ápolására és népszerűsítésére 

alakult. 

 

Nem tudom Önök, hogy vannak vele, én mindenesetre imádom a múzeumok éjszakáját és 

kész vagyok több órán át jönni-menni a programok között, és ahogy tapasztalom, nagyon 

sokan hasonlóan gondolják. Biztos van valami misztikus az éjszakai kulturális programokban, 

mert több európai ország színházát követve, a nagyváradi Szigligeti teátrum is nagy sikerrel 

rendezte meg az „Éjszaka a színházban” elnevezésű eseménysorozatot.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-12-01-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 3. 
15 

A Nagyváradon nyugvó Szent László király és a Szent István király jobbját őrző Szentjobb 

után első magyar királyunk fia, Szent Imre herceg is emlékhelyet kapott Hegyközszentimrén. 

Azon a helyen, ahol 1031-ben egy vadkan sebezte halálra a magyar trónörököst 24 éves 

korában. A kápolnát az ő emlékére építették, mely egyben a vidék kulturális központja is. 

Hegyközszentimréről Kuharszky Zoltán református lelkész küldött videó-üzenetet. 

 

A következő percekben elsősorban a hölgyek figyelmére számítok. Egyedülálló, eredeti beregi 

mintákkal díszített, elegáns ruhaköltemények következnek. A Kárpátalja kincsei nevet viselő, 

a világon egyedülálló kollekció már a tengeren túl is bemutatkozott. Hrivnák Tünde Pro 

Urbe-díjas divattervező által megálmodott ruhák egy olyan összművészeti produkcióban is 

főszerepet kaptak, ahol a kárpátaljai kultúra és Kárpátalja története elevenedik meg. 

 

 

Öt kontinens 

2018. december 1. – Duna World 

 

Müller Carlos életének első 32 évét Caracasban töltötte. A Venezuelában egyre súlyosbodó 

gazdasági és belpolitikai feszültségek miatt azonban számos sortársával együtt elhagyni 

kényszerült caracasi otthonát.  

 

A magyar Cserkészszövetséget 1948-ban a kommunista hatalom feloszlatta, de a cserkész 

szellem tovább élt Nyugat-Európa menekült táboraiban. A kivándorlást követően pedig a 

tengerentúlon szerveződött újjá. 

 

Módy István agykutató a legkorszerűbb módszerekkel vizsgálja a neuronok közötti 

kapcsolatokat ezáltal hozzásegítve a szakembereket bizonyos betegségek kezeléséhez. 

Kutatásai az Alzheimer-kór, epilepszia és a depresszió gyógyításában kiemelt szerepet 

kapnak.  

 

A jövőre 95. évfordulóját ünneplő Független Amerikai Magyar Református Egyház nemrég 

választott új elnökséget és püspököt a megújulás jegyében. Főtiszteletű Lizik Zoltánt, az új 

püspököt a kanadai Windsorban szentelték fel.  

 

A pesti srácok bátor tetteit, a félelmet nem ismerő magyar forradalmárok harcait a világ 

minden táján jól ismerik. A különböző rádiós adások és írásos emlékek mellett, ez azoknak a 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-12-01-i-adas/
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magyar művészeknek is köszönhető, akik sokszor az utcákon örökítették meg a forradalom 

pillanatait. 

 

„Kéthetes volt a lányom, amikor láttam, mert nem tudtam hazamenni”. Miközben 

megszületett a gyermeke ő a Corvin-közben harcolt a hazáért. Lassan György ma már Los 

Angelesben él. 

 

Határok nélkül 

2018. november 30. – Kossuth Rádió 

 

Inzulint adományozott a Magyar Kormány nevében Grezsa István Kárpátalján 

Inzulint adományozott ma a Magyar Kormány nevében Grezsa István, Kárpátalja 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a kárpátaljai cukorbetegek számára. Az inzulin 

szállítmányt Kárpátalja kormányzója, Henagyij Moszkaly kérte a Magyar Kormánytól. Ezt 

megelőzően Grezsa István a Magyar Kormány támogatásával felújított orvosi rendelőket 

adott át Beregszászon és Batáron, csütörtökön pedig négy magyar tannyelvű óvoda felújítását 

ünnepelték Kárpátalján: a szernyeit, a gutit, a zápszonyit és a mezőkaszonyit.  

 

A mai nap fontos eseménye az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács alakuló 

ülése Szabadkán 

A mai nap fontos eseménye az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése 

Szabadkán a tagok ünnepélyes eskütételével. A szerbiai magyarok országos kisebbségi 

önkormányzatának mandátuma négy évre szól. Hogy milyen összetételben működnek majd 

és mi lesz a legnagyobb kihívás a következő ciklusban, azt Németh Ernő foglalja össze. 

 

December 1-ről magyar szemmel 

Szimpóziumok, történelmi előadások, koszorúzások és emlékjelállítások előzték meg a 

december elsejei főrendezvényt. A nagy felhajtás oka, hogy a helyi román politikum és az 

értelmiségiek jelentős csoportja „Erdély és Ó-Románia egyesülése bölcsőjének”, a modern 

román állam „előszobájának” nevezi Aradot. Tény, hogy 1918. november 18-án és 19-én 

Aradon folytak a tárgyalások a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár és a 

Román Nemzeti Tanács vezetői között, de az is ismert, hogy az akkori hangadó románok 

hallani sem akartak az egyesülésről, hanem önrendelkezést, sőt teljes függetlenséget 

követeltek az erdélyi vármegyékben. Király András nyugalmazott történelemtanár - Pataky 

Lehel Zsolt kérdésére – elsőként azt szögezte le, hogy a román közbeszéd tévesen ünnepli a 

100 éves Romániát, hiszen most csak az egyesülést egyoldalúan kimondó nemzetgyűlés 

centenáriuma van. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-30_18-02-00&enddate=2018-11-30_18-40-00&ch=mr1
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Kolozsvári nagygyűlés 

Száz éve tartották tehát a Gyulafehérvári nagygyűlést, ahol a románság kinyilvánította azon 

szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 vármegye – 

csatlakozzon a Román Királysághoz – mondják az ünneplők. Történt azonban nem sokkal 

később, éppen három hétre rá egy másik nagygyűlések is, amelyen merőben más eredmény 

született. A kolozsvári nagygyűlésen éppen a további Magyarországhoz való tartozás mellett 

döntött a résztvevő negyvenezer, Erdély 26 vármegyéjéből érkező ember . Nem az ő akaratuk 

érvényesült. Hogyan élte meg az elmúlt száz évet a romániai magyarság? Erről kérdezte 

Fodor János történészt Szilágyi Szabolcs 

 

Hálaadó szentmisével ünnepelték a nagybecskereki székesegyházban a templom 

felszentelésének 150. évfordulóját 

A település hívő közössége – vatikáni adatok szerint – már a 14. században létezett: a 

nagybecskereki János pap 1333-ban 10 garast fizetett a pápai adószedőnek. A török kor után 

felépült temploma teljesen leégett, s az út éppen másfél évszázada készült el. A jubileumra a 

Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt székesegyháznak megújult kívülről a tornya, új, 

aranyozott kereszt és keresztalma került a tetejére. 

 

Csikys családi csodavárás 

Csikys családi csodavárás címmel rendezett közösségi programot az aradi Csiky Gergely 

Főgimnázium szülőbizottsága. Az iskola folyosói vásárutcákká alakultak át, az osztályokat 

tematikus termekké nevezték ki, amelyekben különböző szórakoztató programok várták a 

gyerekeket és szülőket. A diákok már napok óta készülnek különböző dísz- és 

ajándéktárgyakkal, süteményekkel a vásárra, hiszen a befolyt összeget minden osztály 

valamilyen közösségi programra fordíthatja majd. Az aradi magyar iskolaközpont 

kavalkádjában ott volt tudósítónk, Pataky Lehel Zsolt is. 

 

Kárpát Expressz 

2018. december 2. – M1 

 

Emlékezés a 100 éve alakult székely hadosztályra 

Két éve áll a csíksomlyói Fodor Ház előtti téren a székely hadosztály emlékműve. Az 1918 

végén Erdély védelmére létrehozott hősi alakulat a hiányos felszerelés ellenére több csatában 

sokszor túlerő ellen is bizonyított. A hadosztály megalakulásának 100 éves évfordulójára 

háromnapos rendezvénnyel emlékeztek Csíkszeredában. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-12-02-i-adas-11/
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15. Ricsaj Népművészeti Találkozó Óbecsén 

Nagy a készülődés az óbecsei Koncz családban: a házaspár legnagyobb lánya is fellép az 

immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő Ricsaj Népművészeti Találkozón.  

 

A Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi szűrőprogramja 

Egészségügyi szűrővizsgálati programot indított Erdélyben a Máltai Szeretetszolgálat. Az első 

állomásra a Kárpát Expressz stábja is elkísérte a csapatot. 

 

A magyarságért a szórványban – Kárpátalján 

Bemutatkozik Szabó Gabriella tanárnő, aki a magyarság megmaradásáért küzd nap mint nap 

a kárpátaljai szórványban- 

 


