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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jancsó Benedek emlékére avattak mellszobrot Budapesten 
2018. december 11. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Webrádió, M5 híradó 

 Mellszobrot avattak Jancsó Benedek pedagógus, kisebbségpolitikai és nemzetiségtörténeti 

szakíró emlékére kedden a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, ahol egykor 

tanított. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

köszöntőjében azt mondta, Jancsó Benedek erdélyi értelmiségiről évtizedekig beszélni sem 

volt szabad, de voltak, akik megőrizték, óvták és éltették hagyatékát. Az államtitkár Jancsó 

Benedek kortársának, Kolosváry Bálintnak, a Magyar Tudományos Akadémia egykori 

tagjának szavait idézve hozzátette: Jancsó Benedek előre megjósolta azt a történelmi 

tragédiát, amely nemzetünket határokkal szakította szét, nem nagy szavakkal, hanem a 

törekvésben látta a sorsok fordulását; sosem az egyéni érdekérvényesítésben hitt, hanem 

abban, hogy kizárólag együtt emelkedhetünk fel. Jancsó Benedeknek mindezen vállalásáért, 

önzetlen hazaszeretetéért üldöztetést kellett elszenvednie, nevét pedig ki kívánták radírozni a 

magyar tudomány és a nemzet történelmének nagykönyvéből - fűzte hozzá. 

 

Rétvári: jövőre 5300 határon túli magyar diák látogathat Magyarországra egy 
program keretében 
2018. december 11. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, ATV, Felvidék Ma 

Jövőre 5300 határon túli hetedikes magyar diák látogathat Magyarországra és több mint ezer 

pedagógus vehet részt továbbképzésen a Határtalanul Magyarországon nevű program 

keretében – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti 

államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Rétvári Bence azt mondta, az uniós 

fejlesztési forrásokat is felhasználó, 1,6 milliárd forintból megvalósuló projekt erősíti a 

magyar identitást és a magyar-magyar kapcsolatokat. Mint hozzátette, a pedagógusképzés 

során a határon túli magyar iskolákban magyarul tanító pedagógusok megismerhetik például 

a legkorszerűbb módszereket, háttéranyagokat. Ennek célja, hogy a határon túli magyar 

családok ne csak azért válasszák őket, mert magyarul tanítanak, hanem azért is, mert 

képzettebbek, mint az ottani, többségi iskolákban tanítók – mondta az államtitkár. 

 

Letisztított magyargyalázás 
2018. december 11. – Krónika 

Letisztította kerítéséről a magyargyalázó szöveget a marosvásárhelyi Szabadság utcai ingatlan 

tulajdonosa. Miután a Muie unguri!!! (Szoptok magyarok!!!) felirat mintegy tíz napig 

„ékesítette” az Indatech Kft. betonkerítését, a Krónika arra volt kíváncsi, hogy az elektronikai 

szerkezeteket forgalmazó cég vezetői mikor szánták el magukat annak eltávolítására. Kiderült 
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viszont, hogy Bianca Burduv adminisztrátor és munkatársai addig nem is tudtak a hatalmas 

piros betűkkel felfestett trágárságról. 

 

Csata a strasbourgi helyekért – Hegedüs Csilla is bejelentkezett, sok múlik a 
székelyföldi RMDSZ-szervezeteken 
2018. december 11. – Krónika 

Célegyenesbe fordult a küzdelem az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistája befutónak tartott 

helyeiért. Amennyiben eléri az öt százalékos küszöböt a jövő év tavaszán esedékes 

megmérettetésen, a szövetség két helyet szerezhet az uniós intézményben, és a két 

mandátumra máris négy jelentkező akad. A Krónika úgy tudja, Hegedüst az RMDSZ 

ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint biztatta indulásra. Esélyeit csökkenti azonban, hogy az 

RMDSZ-en belül a liberális vonalat erősíti. 

 

Újrakezdik a nulláról Kiss Sándor volt bihari tanácselnök és társai korrupciós 
perét Nagyváradon 
2018. december 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Visszautalta a törvényszéknek Kiss Sándor volt tanácselnök és társai korrupciós perét kedden 

kihirdetett ítéletében a Bihar megyei táblabíróság. A vádlottakat alapfokon letöltendő 

börtönbüntetésre ítélték. A táblabíróság háromtagú tanácsának döntése értelmében a 

bűnvádi eljárás a törvényszéki szakaszban kezdődik újra. A fellebviteli bíróság semmisnek 

nyilvánította az RMDSZ egykori befolyásos politikusa és több magyarországi és romániai 

üzletember ügyében alapfokon született ítéletet. A keddi ítélethirdetésen elhangzott, hogy 

Kiss Sándor vádlott-társai nem részesültek méltányos bírósági eljárásban, és nem teljesültek 

az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6., a tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló 

cikkelyének feltételei. Megjegyzendő, hogy az egykori tanácselnök esetében már nem jutott 

ugyanerre a megállapításra a táblabíróság. Az ítélet nyomán fennáll a valószínűsége, hogy 

Kissék esetében elévülnek a terhükre rótt bűncselekmények. 

 

Tánczos Barna szerint a Nyugati Szövetség mintájára létrejöhet a „Székelyföldi 
Szövetség” is  
2018. december 11. – transindex.ro 

ANyugati Szövetség mintájára több hasonló szövetség is létrejöhet 2021 után az országban, és 

ilyen szövetség lehet a „Székelyföldi Szövetség” is, nyilatkozta Tánczos Barna RMDSZ-es 

szenátor a Digi24 egyik hétfő esti műsorában. Tánczost a műsorvezetők a kormány által 

létrehozott új 10 milliárd eurós költségvetéssel működő beruházási alapról is kérdezték, 

amely eltér az önkormányzatok által eddig megszokott, fejlesztésekre lehívható összegeket 

nyújtó Helyi Fejlesztések Országos Programjától (PNDL). A szenátor elmondta, hogy még 

nagyon sok ismeretlen tényező van a kormány által bejelentett új alappal kapcsolatban, 

vélhetően változások fognak következni a kisebb települések számára lehívható források 

tekintetében.  
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Letakarították az összemázolt Maros megyei helységnévtáblát  
2018. december 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismeretlen tettesek lefestették a magyar feliratot a kisszentlőrinci helységnévtáblán. A Maros 

megyei tanács munkatársai kedden letakarították a helységnévtábláról a piros festéket – 

közölte a közösségi oldalon Császár Károly Maros megyei szenátor. „Ahányszor ilyesmi 

történik, annyiszor kell helyreállítani, a kétnyelvűség Maros megyében nem lehet sem alku, 

sem megfélemlítés tárgya” – írta.  

 

Újabb városokkal bővülhet a Nyugati Szövetség 
2018. december 11. – Nyugati Jelen, transindex.ro, Krónika 

Újabb bánsági és erdélyi városokkal bővülhet a szombaton Temesváron létrehozott Nyugati 

Szövetség (AVE), amelynek alapítói Arad, Kolozsvár, Nagyvárad és Temesvár liberális 

polgármesterei. Először Ioan Popa resicabányai polgármester jelentette be, hogy a másik 

bánsági megyeszékhely is csatlakozna a Szövetséghez, majd Astrid Fodor, Nagyszeben „német 

fórumos” polgármestere is bejelentette csatlakozási szándékát. 

 

Nem haladt előre Rádulyék ügye az újabb tárgyaláson 
2018. december 11. – szekelyhon.ro 

Továbbra sem haladt előre Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ügye a Maros Megyei 

Törvényszéken. A csíkszeredai polgármester és alpolgármester ügyvédei ragaszkodnak a SRI 

által küldött válasz titkosításának feloldásához.  

 

Tanasă következő célpontjai: a tusnádfürdői zászlók 
2018. december 11. – szekelyhon.ro 

A tusnádfürdői Városháza felirat után a polgármesteri hivatalnak is otthont adó épület előtt 

felhúzott székely- és városzászlók eltávolítását is szeretné elérni a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC). A Dan Tanasă vezette egyesület augusztusban elektronikus 

levélben kérte a Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatalától a városháza előtt látható székely-, 

illetve az általuk fehér-zöld színűnek nevezett városzászló eltávolítását. Mivel nem kaptak 

választ, pert indítottak a lobogók eltüntetése érdekében. 

 

Testvérmegyei kapcsolat: emberek és intézmények között fonódó szálak 
2018. december 11. – szekelyhon.ro 

Huszonöt éves lesz jövőre a testvérmegyei együttműködés Hargita és a magyarországi Bács-

Kiskun megye között. Gyarapodnak a gazdasági kapcsolatok, de legalább ilyen fontosak a 

személyes barátságok is – vallja Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.  

 

Csíkszentdomokoson is eltüntetnék a magyar feliratot 
2018. december 11. – szekelyhon.ro 

A Hargita megyei törvényszék nemrég ítéletet hirdetett abban a közigazgatási perben, 

amelyet a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított a 
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csíkszentdomokosi polgármester ellen. Az egyesület azt kérte, kötelezzék az elöljárót a 

Községháza felirat eltávolítására a polgármesteri hivatalnak is otthont adó épület 

homlokzatáról. A bíróság elfogadta az ADEC kérését, és akárcsak a korábbi hasonló 

esetekben, úgy döntött, hogy a kifogásolt feliratot le kell venni. Az elsőfokú ítélet ellen a 

marosvásárhelyi ítélőtáblánál lehet fellebbezést benyújtani. 

 

Kiiktatnák a gazdák átverését 
2018. december 12. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem mindenki lelkesedik a magyar kormánynak a Székelyföld 

gazdasági fejlesztését célzó programja iránt, amely első körben az integrátori szerepet ellátó 

nagyvállalatok támogatását célozza meg beruházásra szánt tetemes összegekkel. Magától 

adódik a kérdés: miért kell a kis- és közepes gazdaságok helyett mamutcégeket finanszírozni 

közpénzekből, amelyek ha eddig jól működtek, lényegesen könnyebben juthatnak 

bankhitelhez, mint a mezőgazdasági farmok? Miközben az is köztudott, hogy támogatás 

nélkül a gazdák esélytelenek piaci körülmények között talpon maradni”. 

 

Új hidak épülnek: Őrhalom és Ipolyvarbó, valamint Dunakiliti és Doborgaz 
között 
2018. december 11. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép  

Két új híd épül a magyar-szlovák határszakaszon: a közös államhatáron Őrhalom és 

Ipolyvarbó között közúti, Dunakiliti és Doborgaz között pedig kerékpárosok és gyalogosok 

közlekedésére szolgáló híd létesül. A határmetszéspontok kijelöléséről Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért felelős államtitkár írt alá kétoldalú kormányközi megállapodásokat 

Érsek Árpáddal, Szlovákia közlekedési és építésügyi miniszterével kedden Pozsonyban. Az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye ismerteti: a 30 méternél hosszabb 

határhidak létesítéséhez a két ország korábbi megállapodása szerint nemzetközi szerződés 

megkötése szükséges. 

 

Nagyszarva: "Az állami arrogancia újabb példájával állunk szemben" 
2018. december 11. – Ma7.sk, Körkép  

Az MKP szakpolitikusa szerint a nagyszarvai iskolaügyben az államhatalom az érintettek feje 

fölött döntött, a Most-Híd parlamenti képviselője szerint indokolatlan a szlovák szülők 

öröme. Beváltotta ígéretét Peter Pellegrini miniszterelnök, amikor szeptemberben 

ellátogatott Nagyszarvára és kijelentette, hogy a nagyszarvai iskolaügy kapcsán hamarosan 

törvénymódosítást nyújtanak be. A módosítás azt célozta, hogy ha az adott önkormányzat 

nem akar szlovák osztályt/iskolát nyitni a faluban, akkor a kormány veszi kézbe a dolgokat. A 

vonatkozó, "oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról" szóló törvény 

módosítását azóta (egészen pontosan december 4-én) el is fogadta a szlovák parlament. 
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Óvodafejlesztés a Nagykürtösi járásban 
2018. december 11. – Ma7.sk 

A magyar állam Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében december 10-én 

újabb három felújított kisdedóvót adtak át a Nagykürtösi járásban, ezúttal Ipolynyéken, 

Ipolynagyfaluban és Kelenyén. A mintegy 1800 lakosú Ipolynyék óvodája az elmúlt 

hónapokban több lépésben szépült meg. Egy évvel ezelőtt új bútorzat beszerzésével leginkább 

a beltéri fejlesztések valósultak meg, idén tavasszal – majd’ hatezer euró értékben – az 

intézmény játszóterét revitalizálták, míg az ősz beálltával az épület egyik szárnyát javították 

ki. A tető cseréjére és az épület szigetelésére több mint 52 ezer eurót költöttek. Kelenye két 

épületrészből álló óvodáján több mint 23 ezer euróból végezték el a teljes körű felújítást. A 

270 lakosú kisközség oktatási intézményében a konyha is új felszereléssel bővült. 

 

Nagy József: Az EU-nak köszönhetően ingyen wifi kerül 41 magyarok lakta 
településre 
2018. december 11. – bumm.sk  

Az Európai Bizottság hétfőn kihirdette a WiFi4EU finanszírozási program pályázati 

eredményeit, melynek köszönhetően mintegy 2800 európai község létesíthet ingyenes wifi-

hozzáférési pontokat. Szlovákiának ebből több, mint 3% jutott, ami remek eredmény, hiszen 

felhívására összesen több mint 13 ezer kérelem érkezett. A pályázati szabályok szerint minden 

tagállam legalább 15 utalványra jogosult. A nagy érdeklődés ellenére 93 szlovákiai település 

nyerte el a sikeres pályázóknak járó 15 ezer euró értékű támogatást. Összehasonlításként a 

szomszédos, Szlovákiánál kétszer nagyobb, Magyarországnak 91, Csehországnak pedig 127 

utalványt sikerült szereznie. 

 

Délvidékiek látogatása Máriavölgyben 
2018. december 11. – Felvidék Ma  

December 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, mely nálunk parancsolt 

ünnep, egy 41 fős zarándokcsoport látogatott el Pozsonyba. Fő célpontjuk azonban a 

Pozsonyhoz közeli ősi magyar pálos kegyhely, Máriavölgy volt. Szombaton éjfélkor indultak a 

Délvidék különböző pontjairól: a teljesség igénye nélkül Moholról, Újvidékről, Adáról, 

Bezdánból, Szabadkáról, lelki vezetőik Varga Melánia szerzetesnővér Szabadkáról és Zélity 

Mihály plébános Bezdánból volt, aki már 19 éve végzi ott lelkipásztori szolgálatát. 

 

Megújult az MNT végrehajtó bizottsága: A régi tapasztalatokat felhasználva, az 
új ötletekre nyitottan 
2018. december 11. – Vajdaság.ma 

A Magyar Nemzeti Tanács hétfői ülésén megválasztották a tanács új alelnökét, illetve az új 

végrehajtó bizottság elnökét és tagjait. Elképzeléseikről, célkitűzéseikről kérdeztük őket az 

ülés után. Erdődi Edvina lett az MNT alelnöke. - Valóban nincs számomra szebb küldetés, 

minthogy képviselhetem a vajdasági magyar közösséget. Az volt a kritika az ellenzék részéről 
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a megválasztásomkor, hogy túl fiatal vagyok. A koromat nem tudom megtagadni, annyi éves 

vagyok, amennyi, viszont már hét éve jelen vagyok a közéletben – emelte ki. 

 

Magyarkanizsa: Közös játék szülők és alsós gyermekeik részére 
2018. december 11. – Vajdaság.ma 

A Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület, valamint Magyarkanizsa Község Ifjúsági 

Irodája szervezésében december 12-én, szerdán TÉKA – Te és Én Közösen Alkotunk! címmel 

tartanak közös játékot szülők és alsós gyermekeik részére. A rendezvény célja közös játékkal 

erősíteni a szülő és a gyermek közötti kapcsolatot, amellyel a családi kötelék is erősödik, 

hiszen a mai rohanó világban a terhelés, számon kérés, utasítások és feladatok mellett 

szükség van a felhőtlen, szabad és közös játékra is, amely mindenkit megerősít. 

 

Három nap múlva Adni öröm! Magyarkanizsán 
2018. december 11. – Pannon RTV 

Szombaton, vagyis három nap múlva tartja hagyományos, karácsonyi, jótékonysági akcióját a 

Pannon RTV. Az Adni öröm! műsorát idén először a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar 

Rádió készíti. A két és fél órás, élő, terepi műsort Magyarkanizsán, az elő karácsonyi vásárban 

és a két rádió frekvenciáján is követhetik a hallgatók. 

 

December 20-án kerül a vajdasági képviselőház elé a költségvetés 
2018. december 11. – Pannon RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi parlament elnöke a Szabadkai 

Magyar Rádió Napindítójában azt is elmondta, milyen nagyberuházásokkal számolnak a 

2019-es költségvetésben. December 20-án kerül a vajdasági képviselőház elé a tartományi 

költségvetés jövő évi tervezete, amelyet a vajdasági kormány hétfőn már elfogadott. Eszerint a 

tartomány 2019-ben csaknem 75 milliárd dinárból gazdálkodhat, vagyis mintegy 1,3 milliárd 

dinárral többel, mint a módosított 2018-as költségvetés szerint. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség és a tartományi parlament elnöke a Szabadkai Magyar Rádió Napindító 

műsorában azt is elmondta, milyen nagyberuházásokkal számolnak a 2019-es vajdasági 

költségvetésben. 

 

Újévtől anyasági pótlék a vajdasági édesanyáknak 
2018. december 11. – Pannon RTV 

Azok a vajdasági munkanélküli édesanyák, akiknek 2018. július 1-je után született meg 

harmadik vagy negyedik gyermekük, újévtől jogosultak lesznek az anyasági pótlékra. A 

tartományi kormány hétfőn fogadta el az anyasági pótlék bevezetésére vonatkozó javaslatot. 

Igor Mirović tartományi kormányfő a 021-nek elmondta, az anyasági pótlék 15 ezer dinár 

lesz, és január 1-jétől kezdik utalni. 

 

Vasárnap önkormányzati választást tartanak Kúlán 
2018. december 11. – Pannon RTV 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23121/Magyarkanizsa-Kozos-jatek-szulok-es-alsos-gyermekeik-reszere.html
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/harom-nap-mulva-adni-orom-magyarkanizsan
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/december-20-kerul-vajdasagi-kepviselohaz-ele-koltsegvetes
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujevtol-anyasagi-potlek-vajdasagi-edesanyaknak
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/vasarnap-onkormanyzati-valasztast-tartanak-kulan
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December 16-án előrehozott önkormányzati választást tartanak Kúla községben. A Vajdasági 

Magyar Szövetség képviselői ezúttal a Szerb Haladó Párttal közös listán indulnak. Kúla 

község lakosságának mintegy 8-8,5 százaléka magyar. Az eddigi önkormányzati vezetésben a 

VMSZ soraiból került ki az alpolgármester, a községi végrehajtó tanács egy tagja, és a Községi 

Képviselő-testület két tagja. 

 

Örömvasárnap megszólal a felújított orgona Zentán 
2018. december 11. – Pannon RTV 

Átépítették a zentai Jézus Szíve-plébániatemplom orgonáját. A hívek hamarosan már 

hallhatják Vajdaság legnagyobb versenyorgonájának hangjait. A hangszer átépítését 

Gyergyószentmiklóson végezték. A Jézus Szíve-plébániatemplomban a mesterek mindössze 

tíz nap alatt építették be az orgonaelemeket, amelyeket a jobb hangzásvilág miatt építettek át. 

A munkálatokban összesen öt gyergyószentmiklósi mester vett részt. Az átépítést pedig Bartis 

Szabolcs orgonaépítő mester vezette. 

 

Speciális egységek keresik a katonai behívó elől bujkáló sorköteleseket 
Kárpátaljá 
2018. december 11. – MTI, 24.hu, karpatalja.ma   

Műveleti egységeket hoztak létre Kárpátalján a katonai és rendvédelmi hatóságok a katonai 

behívó elől bujkáló sorkötelesek felkutatására, mert a megyében, ahogy Ukrajna-szerte is, 

egyre több fiatal próbál kibújni a sorkötelezettség alól az év végéig tartó őszi-téli sorozási 

időszakban. A rendőrök a speciális egységek utcai, pályaudvari vagy munkahelyi razziái során 

ügyelnek arra, hogy ne történhessen törvénysértés a hadseregbe történő bevonulást 

megtagadókkal szemben. Csak Ungváron hat sorköteles ellen indult büntető - és 250 esetben 

közigazgatási eljárás - adta hírül kedden a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. A 

munkácsi Sirius tévécsatorna keddi riportműsorának beszámolója szerint a hadkiegészítő 

parancsnokságok speciális egységei valósággal vadásznak a sorköteles korú fiúkra, akiket az 

utcáról, pályaudvarról vagy munkahelyről egyenesen a sorozóbizottság elé visznek. 

 
Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2018. december 11. – Kossuth Rádió 

Több mint ezer erdélyi rászoruló részesül az Ökumenikus Segélyszervezet idei karácsonyi 

adományából. A közel három millió forint értékű, több mint négy tonnányi adomány tartós 

élelmiszereket, a gyermekek számára édességet és játékokat is tartalmaz. A 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/oromvasarnap-megszolal-felujitott-orgona-zentan
https://24.hu/kulfold/2018/12/11/ukrajna-sorkotelesek-katonak/
https://24.hu/kulfold/2018/12/11/ukrajna-sorkotelesek-katonak/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-11_18-02-00&enddate=2018-12-11_18-40-00&ch=mr1
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segélyszállítmányból több szociális intézmény, szórványoktatási központ és több mint 170 

nehéz sorsú nagycsalád részesül, valamint – idén először – 100 moldvai csángó magyar 

rászoruló család is. Az adományok átadásáról Erdei Edit Zsuzsanna készített összefoglalót a 

marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány székhelyén.  

 

Idén 12 alkalommal végzett egészségügyi szűrést Kárpátalján a Katolikus Karitász 49 tagú 

Orvosmissziója. Tevékenységükre azért van szükség, mert Kárpátalján sok helyen hiányos 

vagy nehezen elérhető még az alapvető egészségügyi ellátás is. A misszió tagjai valamennyien 

önkéntes orvosok, akik többek között szemészeti, fogászati, ortopédiai és EKG vizsgálattal 

segítenek. Az év utolsó állomása Munkács, ahová tudósítónk, Iváncsik Attila is elkísérte őket. 

 

A magyar nyelv tanulása hatalmas népszerűségnek örvend az ukrán lakosság körében, így 

ennek köszönhetően olyan településeken is nyílhatnak magyar óvodai csoportok, ahol 

korábban nem volt intézményes magyar oktatás, köszönhetően a magyar kormány jóvoltából, 

a pedagógusszövetség közreműködésével felújított 40 óvodának is- hangsúlyozta Orosz 

Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a kárpátaljai magyar óvodák 

pedagógusai számára tartott  továbbképzésen Beregszászon.  

 

Először szerveztek Nagyváradon Hungarikum Napot. Fontosnak tarják az értéktár 

bizottságok megalakítása, hogy a helyi közösségek értékeiből újra felépüljön a nagyobb 

közösségek értékvilága, kultúrája, amely mozgató rúgó lehet a XXI. században is. Az esemény 

alkalmából megnyitották a 70 hungarikumot bemutató kiállítás is, amely december végéig 

megtekinthető a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

 

Sikeres évet zár a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, amely a város múltjával, annak 

megismertetésével foglalkozik. Magyar és szlovák nyelvű tematikus séták, könyvek, 

előadások, cikkek fűződnek a Pozsonyi Kifli civil szervezet lelkes munkatársaihoz. A szervezet 

alelnökét, Korpás Árpádot Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Hetényi hímzés és messze földön híres hímes tojások, hozzá népzene, néptánc és a táj ízei. 

Most először mutatkozott be ilyen szervezett formában Muravidék magyarsága a 

Hagyományok Házában a hétvégén. Soós Mihályt, a lendvai Magyar Művelődési Intézet 

vezetőjét Veres Emese Gyöngyvér ragadta ki a forgatagból. 

 


