
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 10. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szakmai hétvége Kárpát-medencei magyar fiataloknak a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága szervezésében 
2018. december 7. –– MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Pannon RTV, Webrádió, Szabad 

Magyar Szó, karpatalja.ma  

Hatodik alkalommal szervezett szakmai hétvégét és továbbképzést Kárpát-medencei magyar 

egyetemi és főiskolai hallgatók számára a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága. Az idei konferencia Értékválasztás - Helyünk és szerepünk a világban 

címmel került megrendezésre Egerben december 7-9. között, ahová 80 résztvevő - 45 erdélyi, 

5 felvidéki, 16 vajdasági és 14 kárpátaljai fiatal - érkezett. Az eseményre a magyar nemzetet 

érintő legfontosabb közéleti, aktuálpolitikai kérdések iránt fogékony külhoni magyar főiskolai 

és egyetemi hallgatók jelentkezhettek, akiknek a rendezvényen való részvételét és teljes 

ellátását a Nemzetpolitikai Államtitkárság biztosította. A háromnapos szakmai program 

keretében a fiatalokat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára köszöntötte, a pénteki nyitónapon pedig Orbán Balázs miniszterhelyettes, a 

Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára tartott előadást Szerepünk Európa 

jövőjének alakításában címmel. 

 

Szili Katalin: a kárpátaljai magyarságnak éreznie kell, hogy az anyaország 
mellette áll 
2018. december 8. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Demokrata, 888.hu, Echo Tv, karpatalja.ma, 

Erdély.ma 

A kárpátaljai magyarságnak éreznie kell, hogy az anyaországi magyarság nem mögötte, 

hanem mellette áll, segíti a szülőföldön történő megmaradását, boldogulását és mostani 

küzdelmének sikeres megvívását – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

szombaton Beregszászon. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tisztújító 

XXII. közgyűlését köszöntő beszédében Szili Katalin kifejtette: Ukrajna 1991-es függetlenné 

válása idején senkinek eszébe nem jutott volna, hogy a 21. század második évtizedének 

második felében Kárpátalján nem az önigazgatásról, önkormányzatiságról fognak beszélni, 

hanem azokról a küzdelmekről, amelyeket a kárpátaljai magyar közösségnek a szülőföldön 

maradásáért, jogainak – az anyanyelv szabad használatának, a félelem nélküli élet 

feltételeinek, az akadálytalan határátlépésnek – a biztosításáért kell folytatnia a többségi 

társadalom törekvéseivel szemben. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy sikerüljön szülőföldjén 

tartani a kárpátaljai magyar ifjúságot és megőrizni az értelmiséget. 

 
Megtalálták a magyarellenes plakátok feltételezett megrendelőjét Kárpátalján 
2018. december 8. – MTI, Magyar Idők, Híradó, 888.hu, Origo, HírTv, Propeller, Demokrata, 

Kárpátinfo, Ma7.sk  
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Az ukrán hatóságok megtalálták és meggyanúsították az októberben Kárpátalja több 

járásában kihelyezett magyarellenes óriásplakátok feltételezett megrendelőjét, egy munkácsi 

nőt – tájékoztatott szombaton honlapján az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A közlés 

szerint a Kárpátalja megyei ügyészség az SZBU kárpátaljai főosztályával és a megyei 

rendőrséggel közösen leleplezte a provokatív tartalmú óriásplakátok kárpátaljai illetőségű 

megrendelőjét és nyomtatásának szervezőjét. A nyomozás megállapította, hogy a 31 éves 

munkácsi nő egy reklámügynökségnél rendelte meg és fizette ki az Állítsuk meg a 

szeparatistákat feliratot és a kárpátaljai magyarság három prominens vezetőjének fényképeit 

tartalmazó óriásplakátokat, amelyeket ismeretlenek október 20-ára virradóra helyeztek ki 

Kárpátalja több járásában a főutak menték – olvasható a honlapon. 

 

Magyar Levente: sikeres volt a vajdasági gazdaságfejlesztési program 
2018. december 7. – MTI, kormany.hu,  Magyar Idők, Webrádió, Híradó, Magyar Szó, 

Pannon RTV, Vajdaság MA 

Sikeresnek értékelte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját, amelynek a záró 

rendezvényét tartották pénteken Szabadkán. Kiemelte, az utóbbi három évben mintegy 70 

milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban, ebből 23 üzem épült fel, és 

tízezer vajdasági magyar vállalkozót és családot tudtak támogatni, biztosították a gazdasága 

fejlesztését, illetve a lakás, valamint a vidéki gazdálkodás feltételeit. Felidézte: száz évvel 

ezelőtt vesztette el Magyarország az első világháborút, de a visszaemlékezésre szükség van 

azért, hogy a mai helyzetet a helyén lehessen értékelni. Az elmúlt száz évben több olyan 

esemény is történt, amely után senki nem gondolta volna, hogy ezen a területen még lesz 

jövője, és lesz reménye arra, hogy nagyot alkosson, és „ne csak önmagában a megmaradást 

tűzze ki célul, hanem a soha nem látott megerősödést”. "A 2018-as év arról is szól, hogy 

megtaláltuk magunkat. Megtanultuk, hogy hogyan tudunk sikeresek lenni kisebbségi sorban 

is, és hogyan lehet a határok felett is közösen dolgozni a nemzet felemelésén" - húzta alá. 

 

Folyamatos kommunikációban állapodott meg az EMNP az MPP új 
vezetőségével 
2018. december 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Kolozsváron találkoztak szombaton az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári 

Párt (MPP) vezetői. A megbeszélésre azzal összefüggésben került sor, hogy november végén 

tisztújítás történt az MPP élén, és Biró Zsoltot Mezei János, Gyergyószentmiklós volt 

polgármestere váltotta az elnöki tisztségben. A két párt vezetői megállapították: szükség van 

arra, hogy folyamatos kommunikáció alakuljon ki a néppárt és az MPP között, s megegyeztek 

a megkezdett párbeszéd folytatásáról is. A jó hangulatúnak nevezett tárgyalás végén Szilágyi 

Zsolt elmondta: a rendszeres kommunikációnak csak pozitív hozadékai lehetnek, az 

egyeztetések épp ezért nélkülözhetetlenek. 
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Amire már nagyon sokan vártak: székelyföldi gazdaságfejlesztés 77 millió 
euróból 
2018. december 7. – szekelyhon.ro 

Nemsokára megjelenik a Székelyföld gazdasági fejlesztését célzó pályázat kiírása – közölte 

pénteken Csíkszeredában sajtóbeszélgetésen Tóth László főkonzul, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője. A magyar kormány korábbi, már kipróbált, hasonló 

gazdaságfejlesztési programok alapján biztosítja Székelyföldön ezt a lehetőséget. 2019-re 50 

milliárd forintot különítettek el a Kárpát-medencei gazdasági fejlesztések részére, ennek felét, 

25 milliárd forintot – 77 millió eurót, 357 millió lejt – a székelyföldi pályázatokra szánják. A 

főkonzul fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem nemzetiségi alapú pályáztatásról van szó, a 

cél az adott régió – jelen esetben Hargita, Kovászna és Maros megyék – gazdasági fejlesztése, 

ennek megfelelően bárki igényelhet támogatást. Hozzátette, korábban Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszter romániai látogatása során tisztázták a román féllel, hogy ez a fejlesztési 

program a romániai gazdaságot is erősíti. Az új pályázati kiíráshoz történő felkészülés 

szakmai hátterét a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) biztosította. 

 

Mesés Advent - Családi hétvége Budapesten külhoni magyar családoknak 
2018. december 7. – kormany.hu, karpatalja.ma 

December 7-9. között 30 külhoni magyar család érkezik Budapestre a Mesés Advent – 

Családi hétvége Budapesten nevű programra, amelyet az Egyszülős Központ szervez a 

határon túli magyar családok számára a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

által meghirdetett 2018 a külhoni magyar családok éve keretében. A háromnapos rendezvény 

során az Egyszülős Központ színes adventi programokkal várja a szülőket és gyermekeket. A 

program célja, hogy a résztvevő külhoni magyar családok, - melyek között sok a nagycsaládos 

- jobban megismerjék az anyaországot és a többi régióból érkező család helyzetét és 

életkörülményeit. 

 

Székelyföld az olaszországi Dél-Tirol testvérrégiójává válna 
2018. december 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Testvérrégiós kapcsolatot alakítana ki Székelyföld az olaszországi Dél-Tirollal. Erről Tamás 

Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke beszélt azon a pénteki szakmai 

tanácskozáson Sepsiszentgyörgyön, amelynek Herbert Dorfman dél-tiroli európai parlamenti 

képviselő volt a vendége. Kovászna Megye Tanácsának közleménye szerint Tamás Sándor 

felkérte a dél-tiroli politikust, hogy javasolja a hamarosan megalakuló új tartományi 

kormánynak testvérkapcsolat kialakítását Székelyfölddel, és Herbert Dorfmann vállalta 

ennek a képviseletét. Az MTI emlékeztet, hogy a dél-tiroli képviselő Sógor Csaba és Winkler 

Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselők meghívására érkezett kétnapos székelyföldi 

látogatásra. A sepsiszentgyörgyi szakmai megbeszélésre elsősorban mezőgazdasággal, 
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erdőgazdálkodással és környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket és önkormányzati 

képviselőket hívtak meg. 

 

Pászkán Zsolt: a Gyulafehérvári nyilatkozat az erdélyi románok Bukaresttel 
szembeni félelméről szólt 
2018. december 7. – MTI, Krónika 

Pászkán Zsolt Románia-szakértő szerint a Gyulafehérvári nyilatkozat leginkább az akkori 

erdélyi románok Bukaresttel szembeni félelméről szólt, az erdélyi románok politikai 

képviselői maguknak akartak autonómiát Bukaresttel szemben, maguknak akartak 

döntéshozatali lehetőségeket. Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső 

szakértőjét arról kérdezték az M1 aktuális csatornán csütörtökön, hogy az RDMSZ 

törvénytervezetet terjesztett a román parlament elé az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban 

megígért kisebbségi jogokról. 

 

Marosvásárhelyen is tájékozódott a romániai magyar oktatás helyzetéről az 
ENSZ különmegbízottja  
2018. december 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Oktatási szakemberek, oktatáspolitikával foglalkozó parlamenti képviselők, magyar nyelvű 

oktatást biztosító állami finanszírozású és magánegyetemek vezetői és diákképviselők 

tájékoztatták csütörtökön, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában szervezett zárt szemináriumon 

Fernand de Varennes-t, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottját a kisebbségi magyar 

oktatás helyzetéről. A diplomata az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége meghívására látogatott Erdélybe. Fernand de 

Varennes a legmagasabb rangú diplomata a világon, aki kisebbségvédelemmel foglalkozik.  

 

Román újságírók is támadják az RMDSZ „centenáriumi” tervezetét  
2018. december 7. – maszol.ro 

A Gyulafehérvári Határozatot kisebbségekre vonatkozó alpontját törvénybe foglaló RMDSZ-

tervezetet nem csak politikusok, hanem román publicisták is támadják. Köztük Moise Guran 

ismert televíziós-rádiós újságíró, akinek vádjait pontról pontra cáfolta az az egyig 

legolvasottabb román portál, az adevarul.ro blogterében megjelent írás. Guran egyik fő 

mondanivalója az, hogy az RMDSZ időzítése nem volt véletlen: éppen aznap iktatta a „területi 

autonómiáról” szóló tervezetét a parlamentben, amikor a Szociáldemokrata Párt elveszítette 

többségét a képviselőházban. A román újságíró szerint Kelemen Hunorék voltaképp zsarolták 

a kényszerhelyzetbe került Liviu Dragnea pártelnököt: ha nem támogatja a jogszabályt, 

elveszíti az RMDSZ támogatását.  

 

Sikeresen pályáztak az Arad megyei magyar óvodák 
2018. december 7. – Nyugati Jelen 

A magyarországi Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad Megyei Szervezete között idén 

tavasszal-nyáron zajlott egyeztetések nyomán az Arad megyei magyar intézmények számára 
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is nyitottá váltak a Szövetség meghirdette pályázatok. Most, az év vége közeledtével 

karácsonyi rendezvényekre pályázhattak a magyar óvodák. Az akció teljes sikerrel zárult: 14 

Arad megyei magyar tannyelvű óvoda összesen 1 650 000 forintnyi támogatást nyert. A 

kapott összegeket az óvodák Mikulás-napi és karácsonyi rendezvények megszervezésére és a 

gyermekeknek szánt ajándékcsomagokra költhetik. 

 

Magyar nyelvű ünnepi óriásplakát Déván 
2018. december 7. – Nyugati Jelen 

Kellemes meglepetésként érte a dévai magyar közösséget a Szent Antal-templom, illetve a 

helyi Magyar Ház előtti zöldövezetbe kihelyezett óriásplakát, melyen a Dévai Polgármesteri 

Hivatal magyar nyelven kíván szeretetben, békében gazdag, kellemes ünnepeket.  A 

jókívánság december első napjaiban került a hirdetőtáblára. – Úgy gondolom ez a normalitás 

felé mutató gesztus. A dévai magyarság fontosnak tartotta és tett is azért, hogy képviselete 

legyen a városi tanácsban, ahol sikerült kialakítanunk a jó együttműködést a tanácsos 

kollégákkal és a polgármesterrel is.  Sokéves munkával elértük, hogy a magyar közösséget 

megbecsüljék, értékeljék. Pozitív jelzésnek látom, hogy a polgármester is fontosnak tartotta a 

magyar nyelvű ünnepi köszöntés kihelyezését abba a városnegyedbe, ahol még valamelyest 

tömbben él a magyarság.  Az elmúlt hónapokban a közösségünk felé való nyitás számos jelét 

tapasztalhattuk, elsősorban az önkormányzati támogatások terén, és úgy gondolom, hogy 

mindez a kölcsönös bizalom és a kitartó munka gyümölcse – nyilatkozta a magyar óriásplakát 

kapcsán Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármester. 

 

Adatokat gyűjt a bíróság, januárban lehet újabb tárgyalás Borbolyék perében 
2018. december 7. – szekelyhon.ro 

Közel egy éve, hogy a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper 

tárgyalásának vezetésére új bírót jelöltek ki, miután a korábbi távozott. Azóta még a tanúk 

újbóli meghallgatása sem kezdődött el. Mivel az érvényben lévő rendelkezések szerint a 

büntetőperek bizonyítási eljárásait vezető bírónak kell meghoznia az ítéletet is egy per során, 

a korábbi bíró pedig távozott, a már elkezdett eljárást Borbolyék esetében is meg kell 

ismételni. Így ismét meg kell hallgatni a vádlottakat, amennyiben vallomást akarnak tenni, 

illetve a tanúkat is. 

 

Zavaró kétnyelvűség? Forgalmi táblák miatt bírságolt a közlekedésrendészet 
2018. december 7. – szekelyhon.ro 

Pénzbírságot rótt ki a közlekedésrendészet a csíkszeredai polgármesteri hivatalra, mert 

szerintük két új, körforgalomnál kihelyezett forgalmi tábla nem felel meg a szabványoknak. A 

városháza nem fizetett, hanem pert indított. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/zavaro-ketnyelvuseg-forgalmi-tablak-miatt-birsagolt-a-kozlekedesrendeszet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-vagyunk-szeparatistakr-n-letrejott-a-negy-nyugat-erdelyi-nagyvaros-tarsulasa
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„Nem vagyunk szeparatisták!” – Létrejött a négy nyugat-erdélyi nagyváros 
társulása 
2018. december 8. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Nyugati szövetség (AVE) elnevezéssel együttműködési megállapodást kötött szombaton az 

ország négy nyugati nagyvárosának – Arad, Nagyvárad, Kolozsvár és Temesvár – elöljárója az 

uniós források hatékony lehívása és a gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében. A 

partnerségről szóló dokumentumot Gheorghe Falcă aradi, Ilie Bolojan nagyváradi, Emil Boc 

kolozsvári és Nicolae Robu temesvári polgármester látta el kézjegyével a Béga-parti 

nagyváros polgármesteri hivatalának dísztermében. Emil Boc fontosnak tartotta 

kihangsúlyozni, hogy kezdeményezésüknek semmi köze a szeparatizmushoz. 

 

Kísért a múlt: a Vatra Românească és a PUNR ifjúsági tagozatában aktivált 
Dacian Cioloș 
2018. december 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Dacian Cioloș volt európai biztos és technokrata miniszterelnök szélsőségesen nacionalista 

szervezetekben kifejtett fiatalkori tevékenységéről közölt tényfeltáró cikket a Gazeta de Cluj 

kolozsvári hetilap. A hetilap az internetes oldalán közölt terjedelmes cikkben a technokrata 

miniszterelnök múltjának egy olyan időszakáról szolgáltat információkat, amelyről Dacian 

Cioloș semmit nem közölt önéletrajzában. A lap állítása szerint Dacian Cioloș kolozsvári 

egyetemi hallgatóként a szélsőségesen nacionalista Vatra Românească szervezet tagja volt. 

 

Oláh Emese az RMDSZ kolozsvári szervezetének új elnöke 
2018. december 8. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kolozsvár alpolgármesterét, Oláh Emesét választották meg az RMDSZ kolozsvári 

szervezetének elnökévé a Szövetség ma megrendezett tisztújító ülésén. Oláh Emese Horváth 

Annát váltja a városi szervezet élén. Székfoglaló beszédében elmondta: városi szervezeti 

elnökként arra törekszik, hogy egy projekt-orientált, dinamikus vezetéssel, a fiatal politikusok 

bevonásával megerősítse a kapcsolatot a kolozsvári magyarokkal, a magyar oktatási 

intézményekkel és civil szervezetekkel.  

 

Hegedűs Csilla indulni kíván az európai parlamenti választásokon 
2018. december 8. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hegedüs Csilla bejelentette, vállalja a megmérettetést az európai parlamenti képviselői 

mandátumért. „Nem csodát ígérek, hanem munkát. Ismertek: láttátok, hogy mit teszünk 

Bonchidán, az Örökségünk Őreiben, a Szent László úton, kulturális örökségünk védelmében. 

Láttátok, hogyan képviseltem az érdekeink államtitkárként is – ezt a munkát szeretném 

folytatni az Európai Parlamentben, veletek, a közösségünkért” - nyilatkozta az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnöke.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-vagyunk-szeparatistakr-n-letrejott-a-negy-nyugat-erdelyi-nagyvaros-tarsulasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-vagyunk-szeparatistakr-n-letrejott-a-negy-nyugat-erdelyi-nagyvaros-tarsulasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo
http://itthon.transindex.ro/?hir=53789&Olah_Emese_az_RMDSZ_kolozsvari_szervezetenek_uj_elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=53789&Olah_Emese_az_RMDSZ_kolozsvari_szervezetenek_uj_elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=53787&Hegedus_Csilla_indulni_kivan_az_europai_parlamenti_valasztasokon
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Új miniszter, új tanügyi törvény: januárra elkészül a tervezet  
2018. december 8. – maszol.ro, transindex.ro 

Január végén tervezi közvitára bocsátani Ecaterina Andronescu tanügyminiszter az új 

oktatási törvény tervezetét. A tárcavezető egy szombati konferencián azt mondta, vélhetően 

január végére készül el az új oktatási törvény tervezete, amely a tervek szerint márciusig 

közvitán lesz. A szülői szövetségek, valamint a Románia Fejlődéséért Koalíció képviselőivel a 

héten már egyeztetett a témáról, és hasonló megbeszéléseket folytat majd a tanügyi 

szakszervezetek, a parlamenti frakciók képviselőivel és minden más érintett szervezettel - 

tette hozzá a miniszter.  

 

Tizenegy magyar Románia háromszáz leggazdagabb személye között 
2018. december 8. – szekelyhon.ro 

Románia 300 leggazdagabb személye között idén 11 magyar kapott helyet, közülük egy 

testvérpár Maros megyében, egy házaspár pedig Hargita megyében él. A legtehetősebbek 

összvagyona 24,52 milliárd euróra gyarapodott a Capital gazdasági lap által évek óta 

összeállított rangsor legújabb kiadása szerint. 

 

Balázs-Bécsi Gyöngyi: megerősítés és felelősség is a Kallós Zoltán Alapítvány 
Prima Primissima díja 
2018. december 9. – Krónika 

Magyar népművészet és közművelődés kategóriában kapott Prima Primissima díjat a 

válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány a hét végén Budapesten. Az elismerésről, az idény elhunyt 

néprajzkutató által indított alapítvány célkitűzéseiről Balázs-Bécsi Gyöngyi, a Kolozs megyei 

szervezet elnöke beszélt a Krónikának. 

 
Anyaországi támogatást vehettek át a székelyföldi polgárőrök 
2018. december 9. – szekelyhon.ro 

A polgárőrség – mint önkéntes alapon működő, a közbiztonság fenntartását célzó civil 

szerveződés – hungarikum: Magyarországon már hagyománya van, Székelyföldön viszont 

csupán az elmúlt néhány évben kezdődött meg az „építkezés”. Ezt karolta fel 2018-ban az 

anyaországi szakmai szervezet mintegy ötmillió forintnyi támogatást – képzéseket, 

tapasztalatcserét és eszközadományt – nyújtva az erdélyi polgárőr-egyesületeknek. 

 

Újabb rossz hírt kapott a Kolozsvári Magyar Napokat befeketítő újságíró  
2018. december 9. – maszol.ro 

Százezer euró kártérítést kért a Román Televíziótól (TVR) a Kolozsvári Magyar Napokról 

tendenciózus tudósítást készítő újságírónő. A pénzt azonban nem kapja meg, sőt neki kell 

kifizetnie közel 7000 lejt a TVR-nek. Erről pénteken döntött első fokú ítéletében a Kolozs 

megyei törvényszék.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105522-uj-miniszter-uj-tanugyi-torveny-januarra-elkeszul-a-tervezet
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizenegy-magyar-romania-haromszaz-leggazdagabb-szemelye-kozott
https://kronika.ro/kultura/balazs-becsi-gyongyi-megerosites-es-felelosseg-is-a-kallos-zoltan-alapitvany-prima-primissima-dija
https://kronika.ro/kultura/balazs-becsi-gyongyi-megerosites-es-felelosseg-is-a-kallos-zoltan-alapitvany-prima-primissima-dija
https://szekelyhon.ro/aktualis/anyaorszagi-tamogatast-vehettek-at-a-szekelyfoldi-polgarorok
https://szekelyhon.ro/aktualis/anyaorszagi-tamogatast-vehettek-at-a-szekelyfoldi-polgarorok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105546-ujabb-rossz-hirt-kapott-a-kolozsvari-magyar-napokat-befeketit-ujsagiro
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Aggodalom az uniós agrártervek miatt 
2018. december 10. – Krónika 

A háromszéki gazdák attól tartanak, hogy az Európai Unió szét fogja „robbantani” mindazt, 

amit eddig elértek, azonban a Sepsiszentgyörgyre látogató Herbert Dorfmann dél-tiroli 

európai parlamenti képviselő igyekezett megnyugtatni őket. A politikus elmondta, 

hegyvidékről jön, ezért jobban érti, és fontosabbnak is tartja a kis- és hegyvidéki gazdák 

támogatását. Rámutatott, a szülőföldjükön kell tartani az embereket, hiszen ha a vidék kiürül, 

nemcsak a mezőgazdaság, hanem az ott élő kisebbségek is veszélybe kerülnek, ugyanis a 

falvakon élők nehezebben asszimilálódnak. 

 

Óvodaátadás a kölcsönösség jegyében 
2018. december 7. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

Hegysúr (Hrubý Šúr), Egyházfa (Kostolná pri Dunaji), Vők (Vlky) és Fél (Tomášov) községek 

a Magyar Közösség Pártja közreműködésével sikeres pályázónak bizonyultak a Szenci 

járásban. Ennek köszönhetően szeptemberben új köntösben fogadhatták növendékeiket az 

említett óvodák. A felújított óvodák ünnepélyes átadására december 7-én került sor. Az 

átadás értékét és méltóságát növelte a pályázatokban érdekeltek képviselőinek részvétele. 

Pánczél Károly, országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy az új magyar 

alkotmány értelmében a mindenkori magyar kormány felelősséggel tartozik a határon túli 

magyarokért. A támogatási rendszer nem jöhetett volna létre a két ország politikai és 

gazdasági közeledése nélkül. Kiemelte, hogy a magyar állam által nyújtott babakötvény 

nemcsak a magyarországi családokat támogatja, hanem minden határon túli magyar család 

számára segítséget nyújt.  

 

Quo vadis, felvidéki magyarság? 
2018. december 8. – Ma7.sk 

A szlovák alkotmány preambuluma a szlovák nemzet államaként határozza meg Szlovákiát, 

amelyben a „nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek” csatlakoznak az államalkotó 

szlovák nemzethez. Eszerint Szlovákiában a kisebbségek tagjai nem minősülnek államalkotó 

közösségnek. Több állam, amely kizárólag nemzetben és nem állampolgárokban gondolkodik 

(főleg az utódállamok), etnikai identitáshatárainak megerősítését az egynyelvűsítés útján véli 

megvalósítani. Az ilyen állam a nyelvi sokféleséget átmeneti nehézségként kezeli, amely az 

egyes kisebbségek egynyelvűvé válásával megszüntethető. Az efféle nemzeti csőlátás 

eredménye, hogy a többségi politikában csak az adott nemzet nyelve jelenik meg 

dominánsként, az oktatás terén pedig minden esetben az egynyelvűsítés a cél. 

 

Bugár: A Híd idén igyekezett a fiatal családoknak segíteni 
2018. december 8. – bumm.sk, Új Szó  

A koalíciós Híd idén a fiatal családoknak szeretett volna kedvezni, ezért hoztak létre számos 

rendeletet, amelyek közül többet már elfogadtak, több pedig második olvasatban van – 
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https://ma7.sk/tajaink/ovodaatadas-a-kolcsonosseg-jegyeben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/quo-vadis-felvideki-magyarsag
https://www.bumm.sk/belfold/2018/12/08/bugar-a-hid-iden-igyekezett-a-fiatal-csaladoknak-segiteni
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jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke pénteki sajtótájékoztatóján a parlamentben. Kiemelte 

például az indulókölcsönről szóló törvényjavaslatot, amelyet a parlament csütörtökön küldött 

a második olvasatba. A javaslat értelmében azok a házasok, akik nem idősebbek 35 évnél, az 

első 15 000 eurót kedvezményes, egy százalékos kamatlábbal igényelhetik. Ezen kívül minden 

gyermek után 2000 eurót elengednek a biztosíték összegéből. Sárközy Irén képviselő szerint 

az intézkedés nagy segítség lenne a családoknak. „A fiatalok sok esetben elhalasztják a 

családalapítást, mert nincs hol lakniuk. Mi ezért segíteni szeretnénk nekik, hogy biztos 

lakhatásuk legyen, így hamarabb alapíthassanak családot" – mondta. 

 

Búcs és Bátorkeszi példa értékű helytállására emlékeztek 
2018. december 8. – Ma7.sk 

Mementóként emlékeztet a húsz évvel ezelőtti Búcs-Bátorkeszi-iskolaháborúra a búcsi 

Katona Mihály Alapiskola előcsarnokában december 7-én leleplezett emléktábla, amely párja 

a másik helytálló oktatási intézmény ékévé válhat. A mindkét községhez erős szálakkal kötődő 

Sidó Szilveszter fafaragó műve az igazság örök érvényűségét és a helyi lakosság példa értékű 

magatartását hirdeti. A péntek esti megemlékezésen elhangzottak Ady szavaival sugallták: 

Őrzők, vigyázzatok a strázsán, hiszen hazai magyar iskoláink létéért folyamatosan újabb és 

újabb csatákat kell vívnunk.  

 
Betlehemesek – határtalanul! 
2018. december 9. – Felvidék Ma, Ma7.sk  

A Bekecs Beregszász – Kecskemét Baráti Társaság Egyesület 1999 óta építi kapcsolatait 

Beregszásszal, Kassa város testvérvárosával. Ennek része a fiatalok cserelátogatása is. Az évek 

során a kapcsolati háló kiterjedt Erdélyre, majd a Felvidékre, valamint a Délvidékre is – így 

tematikus rendezvénnyé, kölcsönös közös cserelátogatássá bővült. Az adventi időszakban 

négy országban élő magyar fiatalok utaznak egymáshoz, egy ötödik ország egyik városába. A 

11. alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Betlehemes Diáktalálkozó helyszíne 

idén Szabadka. Ide utazik Beregszászról, Csíkszeredából, Kassáról és Kecskemétről félszáznál 

is több diák és kísérőik, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak egymással és a délvidéki 

vendéglátókkal. 

 

Vajdaságiak a Miniszterelnökség szakmai konferenciáján 
2018. december 8. – Szabad Magyar Szó 

Ismét szakmai hétvégét és továbbképzést szervez a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Kárpát-medencei magyar egyetemi és főiskolai 

hallgatóknak. Az idei rendezvénysorozatot Értékválasztás – Helyünk és szerepünk a világban 

címmel péntektől tartják Egerben – közölte a Miniszterelnökség. A hatodik alkalommal 

megrendezett, háromnapos konferenciára 80 résztvevő – 45 erdélyi, 5 felvidéki, 16 vajdasági 

és 14 kárpátaljai fiatal – érkezik a hevesi megyeszékhelyre. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/bucs-es-batorkeszi-pelda-erteku-helytallasara-emlekeztunk
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/bucs-es-batorkeszi-pelda-erteku-helytallasara-emlekeztunk
https://felvidek.ma/2018/12/betlehemesek-hatartalanul/
https://felvidek.ma/2018/12/betlehemesek-hatartalanul/
https://szabadmagyarszo.com/2018/12/08/vajdasagiak-a-miniszterelnokseg-szakmai-konferenciajan/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 10. 
10 

Tanácskozás Temerinben: A vajdasági magyarok eszme- és politikatörténete 
(1945–1989) 
2018. december 9. – Vajdaság Ma 

A vajdasági magyarok eszme és politikatörténete (1945–1989) címmel egész napos 

tudományos tanácskozást tartottak tegnap Temerinben. A konferencia, amelyet a Regionális 

Tudományos Központ és az újvidéki Multikulturális Központ közösen szervezett, a Magyar 

Tudományos Akadémia Domus Alapítványának támogatásával valósult meg. 

 

Itthon vagyunk otthon 
2018. december 9. – Magyar Szó 

A Prosperitati Alapítvány mindeddig több mint ötszáz vajdasági családnak segített abban, 

hogy házhoz, otthonhoz jussanak. Mindezidáig összesen több mint hatszázmillió dinár 

értékben járultak hozzá a vajdasági magyar családok otthonteremtéséhez. Házvásárlási 

támogatásuk segítségével megfelelő méretű és állapotú otthonhoz juthattak mindazok, akik 

pusztán önerőből nem tudták volna megteremteni az ehhez szükséges anyagi erőforrásokat. 

 

A magyar nemzeti közösség tagjai is bemutatkoztak Belgrádban 
2018. december 9. – Pannon RTV 

Az országban élő 26 nemzeti közösség közül több ismertethette kultúráját, hagyományát, 

értékeit a Szerbiát összetartó mozaikkockák elnevezésű eseményen. Harmadszor is 

bemutatkozhattak a szerbiai nemzeti közösségek tagjai Belgrádban, köztük a magyar is. A 

találkozó sajátos kavalkádja mindannak az örökségnek és értéknek, amellyel a kisebbségek 

Szerbiában rendelkeznek. 

 

Munkácson zárul a Katolikus Karitász orvosmissziójának idei kárpátaljai 
szűréssorozata 
2018. december 8. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Munkácson zárja idei, második éve tartó kárpátaljai szűrővizsgálat-sorozatát a Katolikus 

Karitász orvosmissziója, amelynek önkéntesei szombaton és vasárnap 150 gyermek és 

ugyanennyi felnőtt ingyenes egészségügyi szűrését végzik el a Szent István Római Katolikus 

Líceumban. Az évzáró szűrővizsgálat alkalmából tartott sajtótájékoztatón Écsy Gábor, a 

Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy idén 12 alkalommal végzett 

egészségügyi szűrést Kárpátalján a szervezet 49 tagú orvosmissziója. Tevékenységükre azért 

van szükség, mert Kárpátalján sok helyen hiányos vagy nehezen elérhető az alapvető 

egészségügyi ellátás - tette hozzá.  Mint kifejtette, a misszió tagjai valamennyien önkéntes 

orvosok, akik a többi között szemészeti, fogászati, ortopédiai és EKG-vizsgálattal segítik a 

hozzájuk fordulókat.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23116/Tanacskozas-Temerinben-A-vajdasagi-magyarok-eszme-es-politikatortenete-1945-1989.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23116/Tanacskozas-Temerinben-A-vajdasagi-magyarok-eszme-es-politikatortenete-1945-1989.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3857/hetvege/194262/Itthon-vagyunk-otthon.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-nemzeti-kozosseg-tagjai-bemutatkoztak-belgradban
https://webradio.hu/hirek/kulfold/munkacson-zarul-a-katolikus-karitasz-orvosmissziojanak-idei-karpataljai-szuressorozata
https://webradio.hu/hirek/kulfold/munkacson-zarul-a-katolikus-karitasz-orvosmissziojanak-idei-karpataljai-szuressorozata
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Jelentősen csökken a Budapest-Munkács InterCity menetideje 
2018. december 9. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Elindult a Budapest és a kárpátaljai Munkács közötti első, normál nyomtávon közlekedő 

közvetlen InterCity járat a Nyugati pályaudvarról vasárnap reggel, a vonat révén 9,5 óráról 7 

órára csökken a menetidő - közölte a MÁV-Start az MTI-vel. Eddig a vonatok a határon sokat 

vesztegeltek, mert Csapon - a kocsikat megemelve - a normál nyomtávú forgóvázakat széles 

nyomtávúakra cserélték. A Latorca IC mostantól tengelyátszerelés nélküli közvetlen, napi 

összeköttetést teremt Munkáccsal, így rövidebb idő alatt juthatnak el az utasok a kárpátaljai 

városba – írták. A tájékoztatás szerint ennek az volt az egyik műszaki feltétele, hogy az ukrán 

vasúttársaság alkalmassá tegye a Munkács felé ágazó normál nyomtávú szárnyvonalat a 

magyar mozdony és személykocsi menetrendszerű közlekedtetésére. Részben felújították a 

pályát, Munkácson új peront, esőbeállót építettek. 

 

Mikulás-járás a Nemzetstratégiai Kutatóintézet jóvoltából 
2018. december 7. – karpatalja.ma 

Felelősséggel és hűséggel – az előző évekhez hasonlóan ismét Mikulás-járást rendezett a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Kárpátalján. A programon 500 ajándék- és 

élelmiszercsomagot osztottak szét. Az átadás Beregszász három helyszínén történt. 

 
Néphagyomány az óvodában – óvodapedagógusok továbbképzése a Rákóczi-
főiskolán 
2018. december 7. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) december 7-8. között szervezi meg az 

óvodapedagógusok továbbképzését Néphagyomány az óvodában címmel. Az eseménynek a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Felsőfokú Szakképzési Intézete ad 

otthont. A megnyitón Gabóda Éva, a KMPSZ óvodaszekciójának vezetője köszöntötte a 

megjelenteket és röviden vázolta a képzés programját. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke A 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eredményeiről Kárpátalján címmel tartott 

előadást, és beszámolt a jövőbeni tervekről is. 

 

Szakértő szerint Ukrajna minden kisebbsége a túlélésért küzd 
2018. december 8. – karpatalja.ma 

A túlélésért küzdenek Ukrajnában a kisebbségek az oktatási törvény miatt – mondta Pászkán 

Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője szombat reggel az M1 aktuális csatornán. 

A szakértő felidézte, az ukrán parlament napirendjére tűzte az új oktatási törvény átmeneti 

időszakának meghosszabbításáról szóló szavazást. Ez azt jelenti, hogy nem módosítják a 

törvényt, csak később alkalmazzák a helyi magyar közösség számára is rendkívül megszorító 

intézkedést – fűzte hozzá. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elindult-a-budapest-munkacs-intercity/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/mikulas-jaras-a-nemzetstrategiai-kutatointezet-jovoltabol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/mikulas-jaras-a-nemzetstrategiai-kutatointezet-jovoltabol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nephagyomany-az-ovodaban-ovodapedagogusok-tovabbkepzese-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nephagyomany-az-ovodaban-ovodapedagogusok-tovabbkepzese-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nephagyomany-az-ovodaban-ovodapedagogusok-tovabbkepzese-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szakerto-szerint-ukrajna-minden-kisebbsege-a-tulelesert-kuzd/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szakerto-szerint-ukrajna-minden-kisebbsege-a-tulelesert-kuzd/
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50 éves a Pásztorjátékok Felsőőrött 
2018. december 8. – volsgruppen.orf.at 

50 éve, 1968-ban rendezték meg először, Galambos Iréneusz atya kezdeményezésére a 

magyar pásztorjátékokat Felsőőrben. A "Felsőőri Magyar Katolikusok Köre“ december 8-án 

ünnepelte meg a Felsőőri Katolikus Kontaktközpontban a hagyományos őrvidéki magyar 

pásztorjátékok 50 éves fennállását. 

 

 

Mikulás party magyar operaénekesekkel 
2018. december 7. – volksgruppen.orf.at 

Különleges élményben volt része a bécsi gyerekeknek és szüleiknek december 6-án, Mikulás 

napján a Bécsi Karácsonyi Szalonban. Meghitt környezetben Mozart áriái csendültek fel két 

bécsi magyar operaénekes Ihring Anna és Markovits Csaba előadásában. A koncert után a 

gyerekek átvehették az ajándékukat. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Öt kontinens 

2018. december 8. – Duna World 

 

Első történetünk főszereplője, több mint ötven éve érkezett Amerikába, ahol hamarosan 

családot is alapított. Téglás Marika számára nem volt kérdés, hogy gyermekei majd unokái 

magyar szellemben nevelkedjenek.  

 

Kellemes hangulatban kezdődött idén is a karácsonyi készülődés Bécsben. A  magyar 

cserkészek az alkalomhoz  illő verseket és énekeket tanulnak. Mézeskalácsot sütnek és 

természetesen sokat beszélnek a magyar karácsonyi hagyományról. 

  

A Buenos Airesben élő magyarok körében is zajlik az élet. Az ünnep közeledtével egyre inkább 

a családi és közösségi rendezvények kerülnek a programok középpontjába.  

 

Ő
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2952135/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2952017/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-12-08-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 10. 
13 

A torontói magyarok szintén megkezdték az adventi készülődést. Az Orbán Balázs Társaság a 

Szent Erzsébet templomba szervezett mézeskalács díszítő foglalkozást kicsiknek és 

nagyoknak.  

 

Nagy sikerrel  mutatták be Lehár Ferenc nagyoperettjét, A mosoly országát a napokban 

Sanghajban. Azért is övezte az előadást nagy érdeklődés, mert Kínában most vitték először 

színpadra a művet.  

 

Következő történetünk főhőse otthonosan mozog a művészet világában. Író, költő, rendező, 

dramaturg. Ilosvay-Selymes Judit a színház és a film világában érzi legjobban magát,d ea 

rádió mikrofonja mögött is szeretett dolgozni.  

 

Kultúra, művészet, szeretet. E gondolat jegyében várja vendégeit a nemrégiben Párizsban 

megnyitott magyar kávézó.  

 

 

Térkép 

2018. december 8. – Duna World 

 

A szórványban élő közösségekben a megtartó erőt a civil összefogás, de gyakran a hétköznapi 

emberek jelentik. Gudor Botond gyulafehérvári református lelkész, a Nagyenyedi Református 

Egyházmegye espereseként egy szerteágazó, több régióra bontható területen igyekszik 

közösséggé kovácsolni a híveket. Összegyűjti a keveseket és összetartja őket a 

szétszórattatásban. Ez az áldozatos munka mindig fontos, de ilyenkor, advent idején még 

hangsúlyosabb.  

 

Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepli idén a beregszászi magyar színház. Az Illyés Gyula 

Magyar Nemzeti Színház, hivatalos nevén Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház negyed 

évszázad alatt számtalanszor állt a megszűnés szélén, többször változott a fenntartó és a 

teátrum neve is. Egy valami azonban állandó volt: a társulat tagjainak kitartása és hite, ami 

túlsegítette őket minden megpróbáltatáson. Az elmúlt évtizedekben a pici magyar színház 

több mint húsz országba vitte el a város hírnevét, annak kulturális nagyköveteként.  

 

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia megalapításának első évfordulóján ünnepi misét 

tartottak a Szent Henrik templomban. A magyar katolikus közösség lelki vezetője Balga 

Zoltán atya az Isten házából küldi adventi üzenetét Önöknek és nekünk, a Kárpát- 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-12-08-i-adas/
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medencében élő magyaroknak, hogy hitünkben és nemzeti identitásunk megélésében 

bátorítsa és segítse mindnyájunkat. Hogy az év egyik legszentebb ünnepére készülve ne 

veszítsük el emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket.  

 

Fiatalok fogtak össze Nagyváradért. A szecessziós belváros épített örökségére hívják fel a 

figyelmet akciójukkal a nagyváradi Művészeti Líceum diákjai. Civil szervezetek segítségével 

jelképesen örökbe fogadják a Sebes Körös parti város történelmi épületeit. Elsőként az 

egykori Rimanóczy szállóban és gőzfürdőben szerveztek diákprogramokat, hogy az impozáns 

ingatlan építészeti értékeit népszerűsítsék.  

 

Ha már az elmúlt percekben Nagyváradon jártunk, folytassuk is utunkat a Sebes-Körös parti 

városban, ahol ilyenkor, advent időszakában a gyönyörű szecessziós épületekkel körülvett 

Szent László tér hangulatos fényárban pompázik. A város főtere karácsonyi ékszerdobozként 

vidám, színes forgataggal csábít korcsolyázásra, kürtöskalács kóstolóra, de találkozhatunk a 

téren játékárusokkal, édességpultokkal, a nagyszínpadon fellépőkkel is, betlehemmel.  

 

A határon túli közösségek megmaradásának egyik fontos eleme az anyanyelven történő 

tájékoztatás, nincs ez máshogy a Muravidéken sem. A szlovén közszolgálati rádió és televízió 

magyar nyelvű műsorai is figyelemmel kísérik a muravidéki magyarság életét, sorsát, 

helyzetét. De a tájékoztatás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a magyar értékekre és 

hagyományokra is. A helyi magyar rádió történetét éppen 60 évvel ezelőtt kezdték írni, a 

tévéműsorok pedig októberben ünnepelték a 40 éves jubileumot. Muravidéki tudósítóinknak, 

kollégáinknak ezúton is gratulálunk!  

 

Ahogyan a Kárpát-medence számos településén, Székelyudvarhelyen is meggyújtották már az 

adventi koszorúk első gyertyáit. A közösségi gyertyagyújtást a következő hetekben  is 

hangulatos, kulturális-zenés műsorral , csendes imával folytatják. A Hargita megyei város 

lakói advent következő vasárnapjain is a történelmi egyházak képviselőivel készülnek Jézus 

születésére. Mátyás Károly, római katolikus főesperes a Térkép nézőinek Keresztelő Szent 

János szavaival üzent: Készítsetek utat az Úrnak, egyengessétek Isten ösvényét…  

 

Itt a Térképben jónéhányszor bemutattuk már Önöknek a Székelyföldi Legendárium csapatát, 

ötleteiket, mesekönyveiket, mesefilmjeiket, és ehhez kapcsolódó programjaikat. A 

székelyföldi csapat most újabb tervet agyalt ki, Orbán Balázs Emlékközpontot, az Erdély 

épített örökségét kicsiben bemutató Mini Erdély Parkot építenek a Székelyudvarhely melletti 

Szejkefürdőn. Már javában dolgoznak az egykor szebb időket megélt fürdőtelep 

rehabilitálásán, s terveik szerint az egyszerre szórakoztató és ismeretterjesztő komplexum 

jövő nyáron meg is nyitja kapuit.  
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Határok nélkül 

2018. december 7. – Kossuth Rádió 

 

Polgármestereket függesztettek fel vélt összeférhetetlenség miatt Székelyföldön 

Polgármestereket függesztettek fel vélt összeférhetetlenség miatt Székelyföldön. A helyi 

politikusok szerint a törvény rossz értelmezése miatt menesztenek - munkájukat jól végző 

elöljárókat.  

 

Az év végégig lezárul a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program 

első szakasza 

Az év végégig aláírják az utolsó szerződéseket is és ezzel lezárul a magyar kormány által 

támogatott vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program első, 2015 és 2018 közti 

ciklusa. Az eredményeket ma Szabadkán értékelték egy egész napos szakmai konferencián. 

Ezen jelen volt Magyar Levente, a Külgazdasági és külügyminisztérium miniszterhelyettese is, 

aki eredményesnek minősítette a programot.  

 

Az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja erdélyi útjának utolsó állomásaként 

Marosvásárhelyre látogatott 

Az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, Fernand de Varennes háromnapos erdélyi útjának 

utolsó állomásaként Marosvásárhelyre is ellátogatott, ahol a romániai magyar közoktatás és 

felsőoktatás helyzetéről tájékozódott, egy zártkörű szemináriumon. Az összeállításban 

elsőként Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor, a szenátus oktatási szakbizottságának 

alelnöke nyilatkozik, majd Nagy Elődöt, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem rektor helyettesét, aki a MOGYE magyar tagozatának megoldatlan helyzetére hívta 

fel az ENSZ különmegbízott figyelmét. 

 

Lukács Gabriella lett a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének új 

vezetője 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének december 1-jén megtartott közgyűlésén egy 

fiatal tanítónőt, Lukács Gabriellát választották a szervezet elnökévé. A 25 esztendős egyesület 

korábbi elnöke Nagy Margit volt. 

 

December 8-a Csiky Gergely születésének évfordulója 

December 8-a Csiky Gergely születésének évfordulója, idén a 176. A mostanában is játszott 

Nagymama vagy a Buborékok című vígjátékok szerzője az Aradhoz közeli hegyaljai 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-07_18-02-00&enddate=2018-12-07_18-40-00&ch=mr1
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településen, Pankotán látta meg a napvilágot, és a középiskola elvégzése után papnak készült. 

Később megvált a reverendától, és az írásnak szentelte az életét. Több színdarab, vígjáték, 

prózai mű született a tollából, néhány ezek közül újdonságnak, egyedinek számított a maga 

korában. Csiky Gergely nevét vette fel az 1989-es romániai rendszerváltás után ismét önállóvá 

vált aradi magyar iskolaközpont, ahol minden év decemberében megemlékeznek a névadóról.  

 

Adventi készülődés, anyaországi háttérrel  

Adventi készülődés, anyaországi háttérrel – ezt a címet kaphatná a következő összeállítás, 

amely a felvidéki Nagycétényben készült, ahová a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkénteseit 

kísértem, de nem csak citeratanításra, adventi készülődésre, mézeskalácsdíszítésre épülő 

foglalkozásukat nézhettem végig, hanem betekintést nyerhettem a település mindennapjaiba, 

küzdelmükbe a magyarnak maradásért. 

 

 

Határok nélkül 

2018. december 8. – Kossuth Rádió 

 

A Szatmárnémeti Északi Színház Haragh György Társulata gálaesttel ünnepelte 

alapításának 65. évfordulóját 

A Szatmárnémeti Északi Színház Haragh György Társulata a közelmúltban egy gálaesttel 

ünnepelte alapításának 65. évfordulóját. Az est legfontosabb momentuma a társulat új örökös 

tagjainak avatása volt. Az évforduló alkalmából most kilenc örökös tagot avattak: színészeket, 

díszlet- és jelmeztervezőket, illetve a társulat eddigi "rekorder-igazgatóját", Parászka Miklóst. 

Vele beszélgetett munkatársunk, Zsoldos Barnabás. 

 

Díszmagyar kabátokat készít idősebb és ifjabb Dávid Alpár 

Régen öltönyt varratni szinte presztízskérdés volt. Aki nem akarta a boltokban kapható 

konfekciót felvenni, az szabóval varratott magának. Mára azonban egyre kevesebb 

szabómestert lehet találni. A kézzel varrott öltönyök, kabátok helyét átvették a hazai és 

külföldi tömeggyártmányok, amelyek bárhol megvásárolhatóak. Id. és ifj. Dávid Alpár együtt 

készíti a díszmagyar kabátokat, mellényeket és székely népviseletet. A Kovászna megyéből 

érkezett apával és fiával a budapesti Székely nagyvásáron találkozott Ternovácz Fanni. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-08_18-02-00&enddate=2018-12-08_18-40-00&ch=mr1
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A Csíki Játékszín nemcsak felnőtteknek játszik, de a gyereknézőknek is bérletet 

kínál 

A Csíki Játékszín, Csíkszereda önkormányzati színháza, nemcsak felnőtteknek játszik, de a 

gyereknézőknek is bérletet kínál, ami egy évadban legalább négy előadást jelent. A kínálat a 

társulat vagy a többi székelyföldi színház produkcióiból teljesedik ki. Az idei évad első 

gyerekszínházi bemutatója a Csipike volt. Igazi, ismételt siker a színház életében.  

 

A nagybecskereki székesegyházban rendhagyó koncertet rendeztek az elmúlt 

hétvégén 

A nagybecskereki székesegyházban rendhagyó koncertet rendeztek az elmúlt hétvégén. A 

nagybecskereki Emmanuel kamarakórus tagjai még az év elején elhatározták, hogy a 

székesegyház felszentelésének 150. jubileumára hangversenyt szerveznek. Erre az alkalomra 

vendégkórust is hívtak, a Schola Cantorum énekkart Óbecséről. A rendezvényen egy dalt 

közösen is elénekeltek.  

   

Bemutatkozik a gyimesi Vaszi Levente  

Vaszi Levente a gyimesi Kosteleken született, s magyartanárként dolgozik szülőfalujában, a 

Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban. Tizenhárom évet „csángált” távol 

szülőfalujától, míg végül csak hazahúzta a szíve. A fiatalember neve, de leginkább a hangja a 

Fölszállott a páva című műsorban vált Kárpát-medence szerte ismertté. A közelmúltban egy 

budapesti rendezvényen találkozott vele munkatársunk. Ha mosolyogni, sőt nevetni is 

szeretnének hallgatóink, akkor hallgassák meg a Ternovácz Fanni által készített beszélgetést.  

 

Határok nélkül 

2018. december 9. – Kossuth Rádió 

 

Szlovéniában a magyar anyanyelven történő tájékoztatást szolgálja az idén 60 

éves Muravidéki Magyar Rádió 

A nemzetiségi sorsban a legfontosabb feladatok közé tartozik az anyanyelv használata, 

ápolása, fejlesztése. Szlovéniában a magyar anyanyelven történő tájékoztatást szolgálja az 

idén 60 éves Muravidéki Magyar Rádió, illetve a 40 éves Hidak című tévéműsor. Az RTV 

magyar műsorainak lendvai stúdiója egész évben folyamatosan gondoskodott a jubileum 

megünnepléséről, ám az év csúcspontja az elmúlt heti gálaműsor volt. Szabó Márk 

összeállítása. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-09_18-02-00&enddate=2018-12-09_18-40-00&ch=mr1
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Kötet a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói Passió 

c. előadásának csíksomlyói bemutatójáról  

A Magyar Művészeti Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg egy kötet a Nemzeti Színház 

és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói Passió c. előadásának csíksomlyói 

bemutatójáról, amit szabadtéren a Hármashalom oltárnál mutattak be, a bölcsőhelyen, idén 

augusztus 18-án. A rendkívüli produkció, amelyben helyi táncegyüttesek és kórusok is 

felléptek maradandó élményt jelentett az alkotóknak. Ezt az élményt, ezt az alkotómunkát 

dokumentálja a könyv, amelyet Csíkszeredában, a Magyar Főkonzulátuson mutattak be 

először. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Petőfi Sándor és Arany János barátsága áll a középpontjában a Szabadságharc 

című előadásnak 

Petőfi Sándor és Arany János barátsága áll a középpontjában a Szabadságharc című 

előadásnak, amely a két költő életén keresztül mesél a forradalomról és a szabadságharcról. A 

kétszemélyes játék szereplője Kálló Béla színművész és Tóth Péter Lóránt Radnóti- és 

Latinovits-díjas versmondó. Az előadást már három ország közönsége láthatta. Most indul az 

erdélyi turné, de tavaszra a tengeren túlra is eljut a két délvidéki művész. Az Arany Jánost 

megszemélyesítő, egyben a rendezői feladatokat is ellátó Kálló Bélával Németh Ernő 

beszélgetett.  

 

Az első világháború végén, pontosan száz éve – 1918. november elsején – 

kiáltották ki a Bánáti Köztársaságot 

Az első világháború végén, pontosan száz éve – 1918. november elsején – kiáltották ki a 

Bánáti Köztársaságot, a többi között azzal a szándékkal, hogy sikerüljön egységben tartani a 

térséget, lehetőleg Magyarország keretei között. Ez a belgiumnyi területű, gazdaságilag 

meglehetősen fejlett tájegység – amelyet északon a Maros, nyugaton a Tisza, délen a Duna, 

keleten a Déli-Kárpátok kanyarulata határolt – valószínűleg képes lett volna Magyarország 

autonóm részeként vagy akár önálló államalakulatként is működni. A szomszédok azonban 

már korábban megállapodtak a nagyhatalmakkal a Bánság bekebelezéséről, illetve 

megszállták a terület nagy részét, így a köztársaság igen rövid életű volt. A Bánáti Köztársaság 

történetéről Lehőcz László Szekernyés Jánost kérdezte. 

 

  

 

 

 

 


