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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa: újabb kilencmilliárd forint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programra 
2018. december 10. – MTI, Magyar Idők, Mandiner, Erdély.ma, Felvidék.ma, Magyar Szó, 

maszol.ro, Demokrata, Origo, Echo Tv, karpatalja.ma, Pannon RTV, OrientPress 

A magyar kormány 9,048 milliárd forintot fordít a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program harmadik ütemére – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Grezsa István 

elmondta, a 2016 novembere óta zajló program harmadik üteme 2021 decemberében zárul, a 

fejlesztési program összköltsége meghaladja a 47 milliárd forintot. A miniszteri biztos 

reményét fejezte ki, hogy ez a grandiózus külhoni óvodafejlesztési program mélyreható 

változásokat hoz a Kárpát-medence azon intézményeiben, ahova magyar gyerekek járnak. 

Elmondta, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja 1665 intézményt 

érint, ezekbe a program kezdetekor 48 ezer magyar gyermek járt. Számuk azonban 

folyamatosan nő, és a kormány reményei szerint - a demográfiai helyzet és az elvándorlás 

ellenére is - 2021-re eléri a 60 ezret. A miniszteri biztos beszámolt az eddig elért 

eredményekről is. Közölte, az első két ütemben 150 új intézmény épül és 450-et újítottak fel; 

12 esetben az alapkőletétel is megtörtént. Ezen kívül mind az 1664 intézménybe 

fejlesztőcsomagot is eljuttattak - tette hozzá. 

 

Bocskor Andrea: az EP elnöke kiállt a kárpátaljai kisebbségek védelme 
érdekében 
2018. december 10. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, PestiSrácok, Mandiner,  

karaptalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő arról számolt be, hogy Antonio Tajani, az Európai 

Parlament (EP) elnöke kiállt a kárpátaljai kisebbségek védelme érdekében az Andrij Parubij 

ukrán házelnökkel való találkozóján. Bocskor Andrea közleményében azt írta, hogy 

Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével még október 10-én 

találkoztak Tajanival, és tájékoztatták a kárpátaljai magyarság egyre nehezebb helyzetéről, a 

nemzetiségek elleni intézkedésekről, később pedig levélben az első olvasatban elfogadott 

ukrán nyelvtörvényről. Felhívtam az elnök figyelmét arra, hogy Ukrajna kötelezettséget 

vállalt a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására. Arra kértem továbbá, 

gyakoroljon hatást az ukrán kormányra és Petro Porosenko elnökre, hogy mielőtt az új 

nyelvtörvény második olvasatra kerülne, mindenképp küldjék el a Velencei Bizottságnak 

véleményezésre – közölte a képviselő. 
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https://magyaridok.hu/belfold/grezsa-istvan-ujabb-kilencmilliard-forint-a-karpat-medencei-ovodafejlesztesi-programra-3752357/
https://magyaridok.hu/belfold/grezsa-istvan-ujabb-kilencmilliard-forint-a-karpat-medencei-ovodafejlesztesi-programra-3752357/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/12/10/az-ep-elnoke-kiallt-a-karpataljai-kisebbsegek-vedelme-erdekeben
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/12/10/az-ep-elnoke-kiallt-a-karpataljai-kisebbsegek-vedelme-erdekeben
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/12/10/az-ep-elnoke-kiallt-a-karpataljai-kisebbsegek-vedelme-erdekeben
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Valakinek nagyon szúrta a szemét Kisszentlőrinc magyar neve  
2018. december 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 
Ismeretlenek lefestették a magyar feliratot a Maros megyei Kisszentlőrinc helységnévtáblán, 

tájékoztat Facebook-oldalán Nyárádszereda Önkormányzata. Az esetről hétvégén 

tájékoztatták Nyárádszereda polgármesterét, eszerint a rongáló a falu Marosvásárhely felőli 

kijáratánál piros festékkel húzták át a helységnévtáblán a magyar feliratot. A kétnyelvű 

helységnévtáblát a Maros megyei tanács illetékesei állították fel, állítja az önkormányzat 

tájékoztatója.  

 

Kényszerpályán, zsúfoltan közlekedő nemzetközi vonatok 
2018. december 10. – szekelyhon.ro 

Maradnak a csökkentett vagonszámok a Székelyföldet Budapesttel összekötő nemzetközi 

vonatjáratokon, Marosvásárhely elkerülésével pedig az elérhetőség is kedvezőtlenebb. Nem 

lesz tehát előrelépés a körülményeket illetően jövőben sem. 

 
Szenátus: magyar tanítók oktatják a román nyelvet elemiben  
2018. december 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Döntőházként szavazta meg a szenátus az RMDSZ közbenjárásával elfogadott sürgősségi 

kormányrendeletet, amely rendezi a román nyelv oktatásának kérdését – jelentette be hétfőn, 

december 10-én Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. Az RMDSZ kérésére 

döntött úgy szeptemberben a kormány, hogy eltörli a volt oktatásügyi miniszter által 

indítványozott augusztusi rendelkezést, amely szakmailag megalapozatlan lépésnek 

bizonyult, zavart okozott több tízezer diák, pedagógus és szülő életében. November elején a 

képviselőház 214 támogató, 8 ellenszavazattal és 28 tartózkodással fogadta el a tanügyi 

törvényt módosító 2018/87-es sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezetet. 

Ezt megelőzően az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megállapította, hogy a 

rendelet miatt a magyar tanítók hátrányos helyzetbe kerültek a román kollégáikkal szemben, 

és figyelmeztetésben részesítette a minisztériumot.  

 

„Észrevétlen” magyargyalázás Marosvásárhelyen – a hatóságoknak nem szúrt 
szemet a forgalmas helyen díszelgő trágár felirat 
2018. december 10. – Krónika 

Tíz napja zavartalanul áll egy jókora méretű magyarellenes felirat Marosvásárhely egyik 

legforgalmasabb városrészében anélkül, hogy a bekamerázott ingatlan tulajdonosa, illetve a 

városháza tudomást szerzett volna róla.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53804
http://itthon.transindex.ro/?hir=53804
https://szekelyhon.ro/aktualis/kenyszerpalyan-zsufoltan-kozlekedo-nemzetkozi-vonatok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105599-szenatus-magyar-tanitok-oktatjak-a-roman-nyelvet-elemiben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105599-szenatus-magyar-tanitok-oktatjak-a-roman-nyelvet-elemiben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/beszrevetlenr-magyargyalazas-marosvasarhelyen-n-a-hatosagoknak-nem-szurt-szemet-a-forgalmas-helyen-diszelgo-tragar-felirat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/beszrevetlenr-magyargyalazas-marosvasarhelyen-n-a-hatosagoknak-nem-szurt-szemet-a-forgalmas-helyen-diszelgo-tragar-felirat
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RMDSZ-es csata a strasbourgi helyekért 
2018. december 11. – Krónika 

Célegyenesbe fordult a küzdelem az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistája befutónak tartott 

helyeiért. Amennyiben eléri az ötszázalékos küszöböt a jövő év tavaszán esedékes 

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

mandátumra máris négy jelentkező akad.   

 

Tusnádfürdői zászlók Dan Tanasă következő célpontjai 
2018. december 11. – Krónika 

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

előtt felhúzott székely és városzászló eltávolítását is szeretné elérni a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC). A közel egy hónapja iktatott keresetlevél szerint – amelynek 

másolatát a Hargita megyei törvényszék bocsátotta rendelkezésünkre – a Dan Tanasă vezette 

egyesület augusztusban e-mailben kérte a tusnádfürdői polgármesteri hivataltól a városháza 

előtt látható székely, illetve városzászló eltávolítását. Mivel nem kaptak választ, pert 

indítottak a lobogók eltüntetése érdekében. 

 

A Nagykürtösi járásban is megszépültek a magyar óvodák 
2018. december 10. – Felvidék Ma  

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a Nagykürtösi járásban is több 

magyar óvodát újítottak fel. December 10-én adták át az ipolynyéki, az ipolynagyfalui és a 

kelenyei intézményt. Az átadókon hangsúlyozták az óvodáknak a magyar identitás 

erősítésében és megtartásában végzett elévülhetetlen munkáját is. Mindhárom rendezvényen 

jelen volt Horváth Éva, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. komáromi irodájának vezető 

munkatársa, Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának oktatási és kulturális alelnöke, 

valamint a térség településeinek polgármesterei, az intézmények vezetői. 

 

Nyitra megye is belépett a Rába-Duna-Vág EGTC-be 
2018. december 10. – Ma7.sk, bumm.sk  

Az idei utolsó, azaz 9. rendes ülését decembert 10-én tartotta a Nyitra Megyei Önkormányzat. 

A déli, magyarlakta térséget is érintő döntésekről Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja 

megyei frakcióvezetője tájékoztatta portálunkat. A hétfői tanácskozás egyik legfontosabb 

napirendi pontjaként említette azt a döntést, hogy Nyitra megye lépjen be a Rába-Duna-Vág 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásba (EGTC-be). A határozati javaslatot az 

MKP-frakció terjesztette be. 
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https://felvidek.ma/2018/12/a-nagykurtosi-jarasban-is-megszepultek-a-magyar-ovodak/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nyitra-megye-is-belepett-a-raba-duna-vag-egtc-be
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nyitra-megye-is-belepett-a-raba-duna-vag-egtc-be
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Megválasztották az MNT alelnökét és a végrehajtó bizottság tagjait 
2018. december 10. – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács második rendes ülésén hétfőn elsőként a tanács alelnökét 

választották meg titkos szavazással. A tisztségre Hajnal Jenő elnök Erdődi Edvina újvidéki 

jogászt (Magyar Összefogás) jelölte, aki a Magyar Szó Lapkiadó Kft. munkatársa és 2011 óta 

aktív a civil szférában. 

 
Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a Tartományi Fordítószolgálat 
2018. december 10. – Vajdaság MA 

A Tartományi Fordítószolgálat 50 éves fennállását ünnepelték ma a vajdasági 

képviselőházban. A rendezvényt Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke nyitotta 

meg, aki gratulált a jubileum alkalmából, s emlékeztetett rá, hogy nem egész egy hónappal 

ezelőtt az Európai Parlament állásfoglalást szavazott meg az unióban élő nemzeti kisebbségek 

jogairól, amellyel többek között ösztönzik a tagállamokat az anya- és kisebbségi nyelvek 

használatára, valamint a fordítószolgálatok támogatására. 

 

Vajdaságban is új óvodák, bölcsődék épülnek 
2018. december 10. – Magyar Szó 

A magyar kormány 9,048 milliárd forintot (megközelítőleg 28 millió eurót) fordít a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program harmadik ütemére – közölte tegnap budapesti 

sajtótájékoztatóján Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos. A fejlesztések Vajdaságot sem kerülik el. Grezsa 

István tegnap a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában elmondta, hogy 

Újvidéken és Szabadkán is új iskoláskor előtti intézmény fog épülni. 

 

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

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. 

 

Egészségügyi szűrést végzett a Katolikus Karitász orvosmissziója Munkácson 
2018. december 10. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, karpatalja.ma  

Mintegy száz gyermek szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrővizsgálatát, valamint csaknem 

ötven felnőtt egészségügyi szűrését végezte el a Katolikus Karitász orvosmissziója a hétvégén 

Munkácson. Vojcek László, a misszió vezetője hétfőn az M1 aktuális csatorna és a Kossuth 

Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában az idei utolsó orvosmisszióról beszámolva 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23118/Megvalasztottak-az-MNT-alelnoket-es-a-vegrehajto-bizottsag-tagjait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23119/Fennallasanak-otvenedik-evfordulojat-unnepelte-a-Tartomanyi-Forditoszolgalat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23119/Fennallasanak-otvenedik-evfordulojat-unnepelte-a-Tartomanyi-Forditoszolgalat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3859/kulfold_magyarsag/194338/Vajdas%C3%A1gban-is-%C3%BAj-%C3%B3vod%C3%A1k-b%C3%B6lcs%C5%91d%C3%A9k-%C3%A9p%C3%BClnek.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujevtol-anyasagi-potlek-vajdasagi-edesanyaknak
https://magyaridok.hu/kulfold/egeszsegugyi-szurest-vegzett-a-katolikus-karitasz-orvosmisszioja-munkacson-3752084/
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azt mondta, 27 gyermeknek szemüveget, 46-nak pedig gyógyászati segédeszközt írtak fel. Öt 

felnőttnél magas vércukrot, nyolcnál pedig magas vérnyomást diagnosztizáltak - tette hozzá. 

 

Meggyújtották a remény gyertyáját Beregszász főterén 
2018. december 10. – karpatalja.ma 

Meggyújtották a második adventi gyertyát a Közös Advent ünnepség keretén belül december 

9-én, Beregszász főterén. Az eseményt a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a 

Beregszászi Polgármesteri Hivatal szervezte. Az arra járókat hangulatteremtő karácsonyi 

dallamokkal, forró teával és zsíros kenyérrel fogadták. A rendezvényt Orosz Ildikó megyei 

képviselő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Pro Cultura 

Subcarpathica elnöke nyitotta meg. 

 
Ünnepélyes ösztöndíjátadás a Rákóczi-főiskolán 
2018. december 10. – karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében 2018. december 6-án került 

sor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

támogatott Zrínyi Ilona-szakkollégium és a diplomahonosítási program ösztöndíjainak 

átadására. Ezenkívül a rendezvényen ugyancsak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében kerültek átadásra a Soós Kálmán-ösztöndíjak. Ez utóbbiakban 46 személy 

részesült a 3 megpályázható alkategóriában a magyar kormány, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. 

 

Őrség naptár 2019 
2018. december 10. – volksgruppen.orf.at 

Megjelent a 2019-es Őrség naptár, amelyet minden évben az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége ad ki három nyelven. A naptár már 1972 óta létezik, minden 

évben más témával köszönti az ausztriai magyarokat. Az idén a kiadó egyesület Ady Endre 

halálának 100-ik évfodulójára emlékezik. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/meggyujtottak-a-remeny-gyertyajat-beregszasz-foteren/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/unnepelyes-osztondijatadas-a-rakoczi-foiskolan/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2952288/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. december 10. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán hatóságok megtalálták az októberben Kárpátalja több járásában 

kihelyezett magyarellenes óriásplakátok megrendelőjét 

Az ukrán hatóságok megtalálták az októberben Kárpátalja több járásában kihelyezett 

magyarellenes óriásplakátok megrendelőjét. 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 október 20-ára virradóra helyeztek ki Kárpátalja több 

járásában a főutak mentén.  Iváncsik Attila Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, az ukrán 

parlament képviselőjét kérdezte a részletekről. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott az UMDSZ 

A plakát ügy után most csendesebb vizekre evezünk, de még mindig Kárpátalján, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség hétvégi beregszászi tisztújító közgyűlésére, ahol  további négy 

évre újraválasztották Zubánics Lászlót, a szervezet eddigi elnökét. A kongresszuson 

elhangzott, hogy az UMDSZ továbbra is a KMKSZ-el való együttműködésben érdekelt, a 

múltbéli árokásás helyett pedig hidakat kell építeni. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként 

Zubánics Lászlót halljuk. 

 

Jóváhagyta a kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik 

ütemét 

Jóváhagyta a kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik, 2021-ig tartó 

ütemét. A 2016-ban elkezdődött program egésze 1665 intézményt érint, az odajáró közel 54 

ezer magyar kisgyermekkel. A 150 új és 450 felújításra váró vagy már felújított épület mellett 

a tartalmi munka fejlesztése is jelentős összeget fordít a magyar kormány, hogy a nagy múltú 

magyar óvodarendszer példaértékűvé válhasson a térségben. Benkei Ildikó a sajtótájékoztató 

után kérdezte Grezsa István miniszteri biztost. 

 

Megalakultak az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács bizottságai 

Megalakultak az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács bizottságai. A délvidéki magyarok 

országos kisebbségi önkormányzata ma, hétfőn tartotta második ülését, amelyen 

megválasztotta a tanács alelnökét, illetve a végrehajtó bizottságot és annak tagjait. Elsőként 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-10_18-02-00&enddate=2018-12-10_18-40-00&ch=mr1
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az MNT új alelnökét Erdődi Edvina újvidéki jogászt kérdezte az elkövetkező időszak 

feladatairól Németh Ernő. 

 

Az erdélyi magyar politikusok közül Hegedüs Csilla jelentette be elsőként, hogy 

indul az Európai Parlamenti választásokon 

Az erdélyi magyar politikusok közül Hegedüs Csilla jelentette be elsőként, hogy indul az 

Európai Parlamenti választásokon. Az RMDSZ ügyvezető alelnöke befutó helyet szeretne. A 

korábbinál céltudatosabb, az erdélyi magyarság érdekeire fókuszáló európai parlamenti 

képviseletért lép versenybe. Szilágyi Szabolcs beszélgetett vele. 

 

Ünnepi emlékzsinatot tartott a magyar Unitárius Egyház hétvégén Kolozsváron 

Ünnepi emlékzsinatot tartott a magyar Unitárius Egyház hétvégén Kolozsváron, a 

Vallásszabadság éve záróakkordjaként. A 45o éves jubileumi évben az unitáriusok azt 

szerették volna, ha nem csak az egyházon belül, hanem Magyarországon, Romániában és az 

EU-ban is lenne január 13-a. Ennek kapcsán kérdezte Rácz Norbert unitárius lelkészt, a 

Vallásszabadság éve kommunikációs koordinátorát Szilágyi Szabolcs. 

 

Családi ünnepváró vasárnapot szerveztek Csíkszeredában 

Családi ünnepváró vasárnapot szerveztek Csíkszeredában. Egész nap koncertekkel, játékkal, 

kézműves-foglalkozásokkal várták a családokat és voltak is szép számmal, hiszen már van aki 

várja ezt a karácsonyra hangoló együttlétet. Oláh-Gál Elvira összeállítása.  

 

 

 


