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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Magyarország mindent megtesz azért, hogy a nemzetiségek itthon 
érezzék magukat 
2018. december 12. – MTI, Magyar Idők, Demokrata, Webrádió  

Magyarország mindent tőle telhetőt megtesz azért, hogy az országban élő nemzetiségek itthon 

érezzék magukat - nyilatkozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

Tolna megyei Dombóváron szerdán tartott nemzetiségek adventi gálaműsora alkalmából az 

MTI-nek. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a magyarországi nemzetiségek immár ezer éve 

vannak itthon Magyarországon.  "A magyar alaptörvény kimondja, hogy a nemzetiségek 

államalkotó tényezők és ezt mi komolyan így is gondoljuk" - hangoztatta a térség fideszes 

országgyűlési képviselője. Egyúttal jelezte: a nemzetiségi szószólókkal, önkormányzati 

vezetőkkel jó kapcsolatot ápol saját körzetében és azon túl is. A többéves hagyományra 

visszatekintő nemzetiségek adventi gálaműsora kezdeményezést méltatva arról is beszélt, 

hogy az ilyen eseményeken a nemzetiségek megmutathatják magukat. 

 
Százharminc tengerentúli magyar fiatal érkezik a Diaszpóra Program adventi 
időszakára 
2018. december 12. – Ma7.sk, Körkép, OrientPress  

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja keretében, december 13. és 22. között 130 

diaszpórában élő magyar fiatalt lát vendégül. Az Argentínából, Brazíliából, Új-Zélandról, Dél-

Afrikából, az Egyesült Államokból és Ausztráliából érkező magyar gyökerű diákok, az adventi 

ünnepkörhöz kapcsolódó kulturális programokon, népi műhely foglakozásokon, 

hagyományos disznótoron vehetnek részt számos egyéb program között. A Szövetség 

fontosnak tartja, hogy a hazánktól sok ezer kilométerre élő magyar származású fiatalok 

megismerjék kultúránkat és hagyományainkat, illetve kontinenseken átívelő kapcsolatokat 

alakítsanak ki a világ és a Kárpát-medence magyarsága között. 

 

Megszavazta az Országgyűlés, október 16. a magyar–székely összetartozás 
napja 
2018. december 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

A magyar-székely összetartozás napjává nyilvánította a budapesti Országgyűlés október 16-át, 

az 1848. évi agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnapját. Az erről szóló országgyűlési 

határozati javaslatot 139 igen szavazattal fogadták el a képviselők. Tamás Sándor, a Kovászna 

megyei önkormányzat elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere közleményben 

üdvözölte, hogy a magyar Országgyűlés a magyar-székely összetartozás napjává nyilvánította 

október 16-át. A háromszéki elöljárók szerint az agyagfalvi nemzetgyűlés kezdetének dátuma 
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egy olyan emlékezetes történelmi pillanat, amely a magyar nemzet egységét, a 

megkérdőjelezhetetlen nemzeti összetartozást igazolja. 

 

A kisebbségi jogok védelméről tárgyaltak Bukarestben a román-ukrán 
kormányközi vegyesbizottság keddi ülésén 
2018. december 12. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az ukrán hatóságok felelősek a Velencei Bizottság tanügyi törvényre vonatkozó előírásainak 

gyakorlatba ültetéséért – hangoztatta Dan Neculăescu külügyi államtitkár a román-ukrán 

kormányközi vegyesbizottság bukaresti ülésén. A keddi tanácskozás fő témája a kisebbségi 

jogok védelme volt. Neculăescu hangsúlyozta, hogy az ukrán hatóságok felelőssége a Velencei 

Bizottság ajánlásainak betartása az ukrán tanügyi törvénnyel kapcsolatban. Kifejtette, hogy a 

bizottságnak konkrét vállalásokat kell megfogalmaznia mindkét fél részéről az ukrajnai 

román, illetve a romániai ukrán kisebbség kulturális, nyelvi, vallási, etnikai, oktatási 

önazonosságának megőrzése védelmében. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy az ukrán fél 

nem fog olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek csorbítanák az Ukrajnában élő román 

nemzetiségűek jogait. 

 

Törékeny többség: az RMDSZ támogatása nélkül nem tud sarkalatos törvényt 
elfogadni a szociálliberális koalíció 
2018. december 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nem tud már sarkalatos törvényt megszavazni a bukaresti képviselőházban az RMDSZ 

támogatása nélkül a PSD-ALDE kormánykoalíció, de Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint 

az ellenzéknek az RMDSZ voksai sem lennének elegendőek a Dăncilă-kormány 

megbuktatásához. Kelemen Hunor a jelenlegi parlamenti erőviszonyokra hivatkozva 

„elméleti vitának” nevezte a jobbközép ellenzék kormánybuktatási terveit. Megállapította: a 

bizalmatlansági indítvány beterjesztését már szeptember óta fontolgatják, de még mindig 

nem világos, hogy akar-e egyáltalán kormányra kerülni az ellenzék, mert sem egy új 

parlamenti többség, sem a kormánynévsor, sem politikai program terén nem mutatott fel 

semmilyen alternatívát. 

 

 

Átadták az észak-erdélyi autópálya Radnót és Nyárádtő közötti szakaszát 
2018. december 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Megnyitották szerdán a forgalom előtt az A3-as, észak-erdélyi autópálya 13,7 kilométeres 

Radnót (Iernut) és Nyárádtő (Ungheni) közötti szakaszát. Az autópálya-szakasz a Kolozsvár 

és Marosvásárhely között közlekedő autósok számára teszi lehetővé négy település 

elkerülését. A meglévő Magyarnádas-Aranyosgyéres közötti 62 kilométeres pályaszakaszt 33 

kilométer országút választja el a most átadott szakasztól. A közbeeső rész egyik felén a 

munkálatok 18 százalékát, a másik felén a munkálatok 57 százalékát végezte el a pályaépítő. 
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Nagy a mozgolódás Erdélyben és Bánságban: egyre több város fogna össze  
2018. december 12. – maszol.ro, Krónika, Nyugati JElen 

Négy erdélyi és bánsági – Déva, Gyulafehérvár, Nagyszeben és Resicabánya – jelezte, hogy 

csatlakozna az Arad, Kolozsvár, Nagyvárad és Temesvár által létrehozott Nyugat 

Szövetségéhez (AVE). Sőt Nagybánya polgármestere is bejelentette: Észak-Erdély Provincia 

néven társulást hoz létre több Máramaros, Szatmár, Szilágy és Beszterce megyei 

önkormányzat.  

 

Célhoz érnek a Rákóczi Szövetség ajándékai 
2018. december 12. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ megkezdte Arad város és a megye magyar tannyelvű óvodáiban a Rákóczi 

Szövetség ajándékainak a szétosztását. A Mátyás az igazságos című könyvet – Mátyás király 

emlékévének tiszteletére – és a finom csokit minden településen a helyi pedagógusoknak, 

illetve az RMDSZ elnökének adta át. Az ajándékokat a magyar óvodák nagycsoportosai 

kapják, biztatásul arra, hogy jövő ősszel magyar iskolába iratkozzanak. A szülők még 

karácsony előtt átvehetik azokat, hogy így a könyvek az ünnepre a fa alá kerülhessenek. 

 

Jövőbe fektetett hittel avattak játszóteret Csíkszentsimonban 
2018. december 12. – szekelyhon.ro 

Játszóteret avattak szerdán a csíkszentsimoni Endes József Általános Iskola óvodájában a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként. „Ahol iskolát, óvodát vagy éppenséggel 

játszóteret építenek, ott bíznak a jövőben” – mondta az avatóünnepségen Lőrincz Zoltán 

iskolaigazgató. Kiemelte, a játék nagyon fontos része a gyermekek életének, ezáltal fejlődik a 

személyiségük, társadalmi és szociális készségeik. Épp ezért fontos a magyar kormány 

támogatása, hiszen a romániai közoktatási rendszer igencsak elhanyagolt részébe fektet be, az 

óvodákba. Bencze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja 

hangsúlyozta, az óvodafejlesztési program egyre inkább „örömprogrammá válik”, hiszen 

öröm a gyermekeknek, a szülőknek és az egész közösségnek. Burus-Siklódi Botond, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke gratulált a csíkszentsimoni iskola 

vezetőségének a sikeresen elbírált pályázatukért s előrevetítette, további fejlesztések várhatók 

a jövőben a térség óvodáira . Ez a játszótér a magyar kormány ajándéka karácsony előtt” – 

fogalmazott Burus.  

 

Dan Tanasă magyarellenes „feljelentgető” egyesületének feloszlatását kéri Árus 
Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke 
2018. december 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A magyar nyelvhasználat és szimbólumok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) egyesület feloszlatását kérte az egyesületet bejegyző bíróságtól Árus Zsolt, 

a Székely Figyelő Alapítvány elnöke. A székelyföldi jogvédő egy gyergyószentmiklósi 

sajtótájékoztatón számolt be szerdán arról, hogy a bukaresti 3. kerületi bírósághoz fordult az 

ADEC feloszlatását kérve. Arra hivatkozott, hogy a Dan Tanasă blogger által létrehozott 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/105697-nagy-a-mozgolodas-erdelyben-es-bansagban-egyre-tobb-varos-fogna-ossze
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/celhoz_ernek_a_rakoczi_szovetseg_ajandekai.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/jovobe-fektetett-hittel-avattak-jatszoteret-csikszentsimonban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dan-tanas-magyarellenes-bfeljelentgetor-egyesuletenek-feloszlatasat-keri-arus-zsolt-a-szekely-figyelo-alapitvany-elnoke
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dan-tanas-magyarellenes-bfeljelentgetor-egyesuletenek-feloszlatasat-keri-arus-zsolt-a-szekely-figyelo-alapitvany-elnoke


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 13. 
4 

egyesület nem teljesíti az egyesületi kormányrendelet feltételeit, és a saját alapszabályában 

rögzített kitételeket. 

 

A centenáriumi előadás elleni tiltakozás kivizsgálását kéri a sepsiszentgyörgyi 
városháza 
2018. december 12. – maszol.ro 

Az Andrei Mureșanu Színház december elsejei bemutatója előtt lezajlott incidens 

kivizsgálását kéri a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A városháza sajnálatosnak tartja, hogy 

az év végén több olyan cselekedet is lezajlott, amelyek ellentétesek az ünnepi időszaknak a 

szellemével. Felkérték a rendőrséget, hogy vizsgálja ki az Andrei Mureșanu Színház 

előcsarnokában, december 1-én történt incidenst, amikor több személy tiltakozott a Nem 

éppen 1918 című centenáriumi témájú előadás ellen.  

 

Nyelvi jogokat sértő hatósági lépés 
2018. december 13. – Krónika 

Noha a szabványokra hivatkoztak, úgy tűnik, valójában a kétnyelvűség miatt nem adott 

jóváhagyást forgalmi táblákra, majd bírságolt a közlekedésrendészet Csíkszeredában. Az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke szerint ez visszaélés, a kétnyelvűségnek a 

táblákon is helye van.   

 

Nem tudunk eleget nyelvi jogainkról 
2018. december 12. – Ma7.sk 

A Csemadok farnadi alapszervezetének szervezésében (a helyi kultúrházban) december 14-én 

a Pro Civis Polgári Társulás munkatársa, Kállay András ad elő a szlovákiai magyarság nyelvi 

jogairól és lehetőségeiről. „Sajnos nagyon keveset tudunk az anyanyelvünk használatával 

kapcsolatos törvény adta jogunkról, és még mindig gyakori a helyzet, hogy »kényelmi« 

okokból inkább az állam nyelvén szólalunk meg olyan hivatalos színtereken is, ahol 

lehetőségünk lenne anyanyelvünkön megtenni azt.” – osztotta meg gondolatait Kaszmán-

Saróka Liliána, farnadi pedagógus. 

 

Felújították az Esterházy Akadémiát 
2018. december 12. – Új Szó  

A Közös örökség – Őrizzük meg hagyományainkat elnevezésű, közel 1,8 millió összértékű 

pályázat részeként a napokban adták át a Martosi Közösségi Ház és Esterházy Akadémia 

épületének felújított belső tereit. A község a Via Nova ICS-vel és a magyarországi Neszméllyel 

közösen volt sikeres a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

pályázatán. Keszeg István polgármester az átadón úgy fogalmazott, a közösség megtartó 

erejét, az összetartozás érzését hivatott erősíteni ez a ház, amely nemcsak a martosiak előtt áll 

nyitva, hanem az Esterházy Akadémia hallgatói, a martosi szabadegyetem és más 

intézmények, illetve rendezvények szervezői előtt is. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség 
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parlamenti és stratégiai államtitkára ünnepi beszédében a fiatal generáció szerepvállalásáról, 

felelősségéről beszélt, mint mondta, rajtuk múlik, hogy a 21. század a magyarság évszázada 

legyen.  

 

Berényi rámutatott: Zajlik a betelepítés a magyarok által lakott Csallóközbe és 
Mátyusföldre 
2018. december 13. – Körkép  

Érdekes grafikont közölt Nagyszombat megye MKP-s alelnöke, Berényi József. A magyar 

szempontból elért eredmények felsorolása mellett az alábbi grafikon a be- és elköltözött 

lakosok számát mutatja a Nagyszombati kerület járásaiban a 2014- 2017 közötti időszakban. 

A konkrét számokból jól látható, hogy az új telepesek épp a két magyarok által lakott járást 

nézték ki maguknak, azaz a Dunaszerdahelyit és a Galántait. A trend egyértelmű: a kerület 

szlovák többségű járásaiból a nép a magyarok által lakott községekbe, városokba költözik. Ha 

az elmúlt 4 esztendőt nézzük, minden évben többen jöttek, mint ahányan elmentek. Mert a 

kevésbé fejlett infrastruktúra miatt a magyar többségű falvakban olcsóbb az élet, 

megfizethetőbbek az ingatlanok, építkezési területek. A magyar falvaknak ráadásul sok más 

előnyük is van. Általában nyugodtabbak, takarosabbak, ergó élhetőbbek, mint eddigi szlovák 

lakóhelyük. 

 

Zenta: Idén is megszervezik a Mindenki karácsonya! akciót 
2018. december 13. – Vajdasag.ma 

A zentai Ci-Fi Civil Központ idén is megszervezi az évek óta nagy népszerűségnek örvendő 

Mindenki karácsonya! elnevezésű jótékonysági akcióját, amelynek célja, hogy az összegyűjtött 

adományok által a nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára is 

kerülhessenek ajándékok a karácsonyfa alá. Az akció keretében a szervezők idén is elsősorban 

olyan adományokat várnak, amelyek örömet szerezhetnek a rászoruló gyermekeknek, köztük 

különféle játékokat, könyveket, édességeket, gyümölcsöket és egyéb kedves vagy hasznos 

dolgokat. 

 

Ada: Megkezdődött az MNT és a VaMaDiSz felsőoktatási tájékoztató körútja 
2018. december 13. – Vajdasag.ma 

Ünnepélyes keretek között kezdődött meg ma délután Adán, a helyi Műszaki Iskolában a 

Magyar Nemzeti Tanács és Vajdasági Magyar Diákszövetség idei felsőoktatási tájékoztató 

körútja, amelynek keretében harminchét vajdasági középiskola mintegy 

ezerháromszázhatvan végzős tanulóját keresik majd fel az elkövetkező hetekben. A 

rendezvény kezdetén Gilice Hilda, a Műszaki Iskola igazgatónője köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke, illetve Sóti Attila, a Vajdasági Magyar Diákszövetség elnöke és Robotka Sarolta, a 

VaMaDiSz oktatási megbízottja, a felsőoktatási tájékoztató körút koordinátora tájékoztatta a 

végzős harmadikos és negyedikes diákokat az itthoni továbbtanulási lehetőségekről. 
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Tisztújítás a VaMaDiSz-ben: Sóti Attila marad az elnök 
2018. december 13. – Vajdasag.ma 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség december 10-én tisztújító közgyűlést tartott az előző 

elnökség mandátumának lejárta miatt. Ellenszavazat nélkül került elfogadásra az elmúlt két 

év beszámolója, az Alapszabály módosítása, az új elnökség kinevezése és a következő 

időszakra szóló programterv is. A tagság egyhangú döntésével kiállt az eddigi elnök mellett, 

alelnöknek Koós Csillát, az elnökség tagjainak pedig Robotka Saroltát, Bóka Olivért, Oláh 

Csongort választotta. 

 

Vajdasági-magyarországi fórum a vízgazdálkodásról 
2018. december 13. – Vajdaság.ma 

A tartományi képviselőházban megnyitották a Vajdasági-magyarországi vízgazdálkodási 

fórumot, amelyet a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Irodája szervezett meg a 

tartományi parlament, valamint a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium 

támogatásával. A fórum megnyitásakor Pásztor István tartományi házelnök kiemelte: az ilyen 

közös eseményeknek több évtizedes hagyománya van, de a megszervezésükhöz szükséges 

környezet most sokkal alkalmasabb, mint néhány évvel ezelőtt, különös tekintettel arra, hogy 

ratifikálták a Szerbia és Magyarország közötti műszaki és gazdasági együttműködés 

keretszerződését az infrastrukturális projektek területén. 

 

Pásztor István válaszolt Kajári Ferenc kérdéseire 
2018. december 13. – Pannon RTV 

Kérdezett, felelek címmel jelentetett meg írást Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség 

honlapján. A VMSZ elnöke a Szabad Magyar Szón 2018. december 9-én megjelentetett írásra 

reagált. A szöveget Kajári Ferenc vendégszerző írta, Kérdezzük meg Pásztor Istvánt címmel. 

Ebben több témában is kérdést tett fel a VMSZ elnökének Kajári, a Magyar Mozgalom egyik 

alapító tagja. 

 

Csodasarkok a Miénk a város! horgosi nyerteseinek 
2018. december 13. – Pannon RTV 

Szabadka a magyar kormány által meghirdetett külhoni magyar családok éve Kárpát-

medencei őszi körútjának vajdasági állomása. 

A Fiatal Vállalkozók Egyesülete és a Prosperitati Alapítvány által szervezett rendezvényen 

részt vesz Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Potápi Árpád János, a 

magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. A magyar politikus 

vajdasági látogatása során átadja a Csodasarkokat – a mintegy 100 ezer forint értékben 

játékokat és gyermekkönyveket tartalmazó csomagokat – a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

által meghirdetett Miénk a város! nevű játék horgosi nyerteseinek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23123/Tisztujitas-a-VaMaDiSz-ben-Soti-Attila-marad-az-elnok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23124/Vajdasagi-magyarorszagi-forum-a-vizgazdalkodasrol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-valaszolt-kajari-ferenc-kerdeseire
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/csodasarkok-mienk-varos-horgosi-nyerteseinek
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Számítógépes laborral bővült a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
2018. december 13. – Pannon RTV 

Számítógépes laboratóriumot adtak át ma a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. A helyi 

Execom Nord informatikával és programozással foglalkozó céggel közösen hozták létre. 

A főiskola ezzel a gyakorlati oktatást szeretné erősíteni - hangsúlyozta a tanintézmény 

igazgatója, Fürstner Igor, aki szerint mindkét félnek előnyös az együttműködés. 

 
Magyar és ukrán gyermekek ajándékozták meg egymást az ungvári Jalinka 
Óvodában 
2018. december 12. – karpatalja.ma 

Siófoki gyermekek által készített ajándékcsomagokat adott át az ungvári Jalinka Óvoda 

csöppségeinek Horváth Zoltán, Ukrajna közelmúltban kinevezett tiszteletbeli konzulja 

december 11-én. Az ünnepélyes eseményre elkísérték őt gyermekei, Zalán és Barnabás, akik a 

csomagok szétosztásában is segédkeztek. Az ungvári óvodásokat Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának munkatársai is megajándékozták. 

 

Díszpolgári címet kapott id. Hidi Endre 
2018. december 12. – karpatalja.ma 

Pénteken, december 7-én került sor az Ungvári Járási Tanács huszonkilencedik ülésére, 

melyen a KMKSZ-frakció javaslatára az Ungvári járás díszpolgára címet adományozták id. 

Hidi Endre keramikusnak, Ukrajna érdemes népművészének. Úgyszintén az Ungvári járás 

díszpolgára lett Marija Pidhorna, az Ung-vidéki Hírek című járási hetilap 

főszerkesztőhelyettese, aki több mint fél évszázada a járás eseményeinek krónikása. A 

díszpolgári cím mellé mindketten érdemrendet kaptak és pénzjutalomban részesültek. 

 

Befejeződött a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak otthont adó 
épület korszerűsítése 
2018. december 12. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház épületének korszerűsítése céljára 110 000 000 

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott Magyarország Kormánya a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével. A programtámogatás a Bethlen 

Gábor Alap (BGA) és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) 

mint lebonyolító között létrejött támogatói okirat alapján került felhasználásra, az okiratban 

és annak mellékleteiben foglalt célok megvalósítására. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház épületének korszerűsítése terén a tervezési, állapotfelmérési és szerződéskötési 

kötelezettségek teljesítése után a munkálatok 2017 júliusában kezdődtek el a színház által 

használt, a Beregszászi Városi Tanács tulajdonát képező, épületrészben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szamitogepes-laborral-bovult-szabadkai-muszaki-szakfoiskola
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-es-ukran-gyermekek-ajandekoztak-meg-egymast-az-ungvari-jalinka-ovodaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-es-ukran-gyermekek-ajandekoztak-meg-egymast-az-ungvari-jalinka-ovodaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/diszpolgari-cimet-kapott-id-hidi-endre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/befejezodott-a-karpataljai-megyei-magyar-dramai-szinhaznak-otthont-ado-epulet-korszerusitese/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/befejezodott-a-karpataljai-megyei-magyar-dramai-szinhaznak-otthont-ado-epulet-korszerusitese/
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Eredményes és konstruktív munkát remél a polgármester 
2018. december 12. – Népújság 

A múlt héten megtartotta alakuló ülését Dobronak Község Tanácsa, amelyen megerősítették a 

11 tanácstag és Kardinar Marjan régi-új polgármester mandátumát. Öt régi tag mellett a 

tanács hat új taggal dolgozik. Rövid vita után kinevezték az öttagú mandátumvizsgáló, 

választási és a kinevezésekkel foglalkozó bizottságot. Dobronak Község Tanácsának december 

5-én megtartott alakuló ülését Solarič Ladislav rangidős tag vezette, aki a jelenlévők 

köszöntése és a hivatalos bevezető után átadta a szót Jež Vegi Klavdija községi választási 

bizottsági elnöknek, aki ismertette a helyhatósági választások eredményeit. 

 

Régi fotókkal idézték meg a múltat 
2018. december 12. – Népújság 

A Hármasmalmi Művelődési Egyesület vasárnap szervezett adventi-évvégi ünnepségéhez 

kötődően az alkalmi kiállításon a falu hajdani életét bemutató tárgyakat, eszközöket és régi 

fényképeket láthatott a közönség. Az egyesület megújuló vezetése, Horvat Anica elnök és 

Varga Irma alelnök köszöntőjében a falu helyi közösségének, tűzoltóságának és a művelődési 

élet szervezőinek múltbéli munkájáról is elismeréssel szólt. 

 

Bemutatkozott az összes muravidéki középiskola 
2018. december 12. – Népújság 

A szakmák és a középiskolák bemutatkozása megkönnyíti a végzős tanulók pályaválasztási 

döntését, így komoly segítséget jelent a már hagyományos szakmabörze, amit idén is a 

Dobronaki KÁI-ban szerveztek meg a pályaválasztási program keretében. Az érdeklődéssel 

elégedett volt Urisk Suzana projektvezető is. A Dobronaki KÁI-ban a múlt pénteken 

szakmabörzét tartottak a muravidéki középiskolák bemutatkozásával. A már több éve 

folyamatosan megszervezett rendezvény a pályaválasztási program keretében valósul meg, 

vezetője Urisk Suzana, a dobronaki és a göntérházi iskolák szociális tanácsadója. 

 

Látványos volt az idei nyílt nap     
2018. december 12. – Népjság 

A Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ kedden hagyományosan megtartotta nyílt napját. 

Idén az intézmény foglalkoztatottjai bemutatták a központban folyó tevékenységet és 

pillanatképek segítségével meséltek az idei évben történt mindennapjaikról.  

 

Adventi apróságok Völgyifaluban 
2018. december 12. – Népújság 

Advent második vasárnapja előtt nagy volt a készülődés a völgyifalui faluotthonban, ahol a 

legkisebbek nagy izgalommal készültek a Mikulás látogatására. Már pénteken a Mikulás 

sütödéjéhez invitálta a kicsiket és a nagyokat a szervező, amelyen a szép számban összegyűlt 

gyermekek a szülőkkel és a nagyszülőkkel az aprósütemények készítése körül sürgölődtek. 

Minden apróság kivette a részét a munkából. 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/6098-eredm%C3%A9nyes-%C3%A9s-konstrukt%C3%ADv-munk%C3%A1t-rem%C3%A9l-a-polg%C3%A1rmester.html
https://nepujsag.net/muravidek/6100-r%C3%A9gi-fot%C3%B3kkal-id%C3%A9zt%C3%A9k-meg-a-m%C3%BAltat.html
https://nepujsag.net/muravidek/6103-bemutatkozott-az-%C3%B6sszes-muravid%C3%A9ki-k%C3%B6z%C3%A9piskola.html
https://nepujsag.net/muravidek/6108-l%C3%A1tv%C3%A1nyos-volt-az-idei-ny%C3%ADlt-nap%20%20%20%20.html
https://nepujsag.net/muravidek/6109-adventi-apr%C3%B3s%C3%A1gok-v%C3%B6lgyifaluban.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2018. december 12. – Kossuth Rádió 

 

Hivatalosan is megkezdődhet Esterházy Jánosnak, a két világháború közötti időszak felvidéki 

magyar mártírpolitikus boldoggá avatási perének az előkészítése. A krakkói érsek ma nevezte 

ki az eljárás posztulátorává Pável Cebula atyát. Haják Szabó Mária telefonon hívta fel 

Krakkóban az atyát. 

 

További hidak épülhetnek Magyarország és Szlovákia között. Az Ipolyon két, a Dunán egy, a 

két Komárom között épül híd. E három összeköttetés mellé jön további kettő, amelyről 

kedden Pozsonyban írt alá államközi megállapodást Mosóczi László, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, valamint Érsek Árpád 

szlovák közlekedési miniszter.  

 

Néhány község kivételével az egész Vajdaságba jutott a magyar kormány által támogatott 

délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program eszközeiből. A Prosperitati program első 

ciklusa az év végén zárul. A szakemberek az eredményeket értékelik, s a folytatást tervezik. 

Németh Ernő összeállításában elsőként Pleschinger Gyulát, a Magyar Közgazdasági Társaság 

elnökét hallják. 

 

Szombaton Temesváron írta alá négy nyugat-romániai nagyváros a Nyugati Szövetség nevű 

gazdaságfejlesztési társulás alapító okiratát. Kolozsvár, Nagyvárad, Arad és Temesvár 

elöljárói, megelégelve a központosított közigazgatás útvesztőit, az állami költségvetési 

források pártszimpátia szerinti osztogatását, úgy döntöttek, hogy összefognak, és közös 

infrastrukturális fejlesztésekben gondolkodnak, illetve pozitív gazdasági környezet 

megteremtésén munkálkodnak. Pataky Lehel Zsoltnak Bognár Levente, Arad alpolgármestere 

indokolja döntésüket. 

 

Pataky Lehel Zsolt interjújában Bognár Levente, Arad alpolgármestere is utalt rá, hogy újabb 

városok jelezték csatlakozási szándékukat a Nyugati Szövetséghez, így Déva polgármestere, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-12_18-02-00&enddate=2018-12-12_18-40-00&ch=mr1
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valamint Resicabánya és Zsilvásárhely is a Nyugati Szövetség tagjává szeretne válni – 

olvasható a hírportálokon. 

 

Erdélyben a 40. játszóteret avatták ma fel. Sőt, a csíkszentsimoni Katicabogár Óvoda 

közössége már ki is próbálta a hideg téli idő ellenére. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

A szórványnak számító Muzslyáról 12 hatodikos diák készített ajándékcsomagot, és vitték el 

kísérőikkel Ürményházára, a szórványok szórványába, az alsós diákoknak, akik összesen 9-en 

vannak. Kónya-Kovács Otília riportjában elsőként Molnár Attila muzslyai iskolaigazgató 

beszélt a jótékonykodásról, annak előzményeiről 

 

 


