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Nyomtatott és online sajtó 
 
Szijjártó: Magyarország figyelemmel követi Ukrajna kisebbségeket érintő 
politikáját 
2018. december 4. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap  

Magyarország kiáll Ukrajna területi egysége és önállósága mellett, de figyelemmel követi a 

kisebbségeket érintő politikáját - jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben magyar 

újságíróknak nyilatkozva kedden. A külgazdasági és külügyminiszter a NATO-tagországok 

külügyminiszterei kétnapos ülésének első munkanapja szünetében tartott sajtótájékoztatóján 

azt mondta: mindaddig, amíg Ukrajna nem hagy fel a magyar nemzeti közösség jogainak 

szisztematikus csorbításával, addig Magyarország nem járul hozzá a NATO-Ukrajna Bizottság 

üléseinek megrendezéséhez. "Nagy a nyomás rajtunk, hogy ezt az álláspontunkat adjuk fel. 

Ha feladnánk, akkor nem lenne más erőforrásunk arra, hogy a magyar nemzeti közösségek 

érdekében fel tudjunk lépni" - húzta alá. A miniszter hangsúlyozta, a kisebbségi jogok 

védelme elválaszthatatlan a biztonsági kérdésektől. A kisebbségeknek járó jogok biztosítása 

része a biztonsági és stabilitási kérdéseknek.  

 

Feljelentették Sepsiszentgyörgy polgármesterét, mert nem zászlózta fel úgy a 
várost december elsejére, mint március 15-re  
2018. december 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro,Erdély.ma, Demokrata, 888.hu, Magyar 

Idők 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentette a romániai Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, 

mert nem zászlózta fel ugyanúgy a várost december elsejére, a román nemzeti ünnepre, mint 

ahogy március 15-re a magyar nemzeti ünnepre tette. A feljelentésről Dan Tanasa a magyar 

feliratok és szimbólumok elleni pereskedéseiről elhíresült blogger, az ADEC elnöke számolt 

be a személyes blogján kedden. Tanasa közölte: a román nemzeti ünnep előtt 

sajtóközleményben szólította fel Antal Árpádot, hogy ugyanazokra a helyekre ugyanakkora 

méretű román zászlókat tűzzön ki december elsejére, mint amekkora magyar zászlókkal 

díszítette fel a várost március 15-re. A polgármester azonban - állítása szerint - 

"tüntetőlegesen megtagadta", hogy Románia zászlaját ugyanazokra a helyekre, ugyanolyan 

méretben tegye ki. "Nyilvánvaló, hogy Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere e 

gesztusával meggyalázta a nagy egyesülés centenáriumát, és tettének alapja az elöljáró 

középkori, sovén, retrográd mentalitása volt" - állítja a feljelentő. 

 

Kelemen Hunor: senki nem akarja ellopni Erdélyt  
2018. december 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély.ma, Híradó, Magyar Idők, 

Mandiner, Lokál 

Kelemen Hunor szerint a "román testvéreknek" nincs okuk aggodalomra, mert "senki nem 

akarja ellopni Erdélyt". A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a 
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Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva magyarázta azt a törvénytervezetet, amelyet a 

szövetség a száz évvel ezelőtt elfogadott gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó 

bekezdésének a törvénybe iktatására nyújtott be. Kelemen Hunor kijelentette: a magyar 

érdekképviselet évek óta várt arra a gesztusra, hogy román oldalról kezdeményezik a 

gyulafehérvári nyilatkozat beiktatását a román jogrendbe. Látván azonban, hogy ez nem 

történt meg, maga lépett. "Eltelt száz év, amely után egy erős többség, egy önbizalommal 

rendelkező, és a kisebbségekhez korrekt módon viszonyuló nemzetnek el kellene 

gondolkoznia a történteken. Ha ez a nyilatkozat az egyesülés alapja, akkor ennek a 

kisebbségekre vonatkozó pontjait is komolyan kell venni" - idézte a Mediafax hírügynökség 

Kelemen Hunort kedden. Az RMDSZ elnöke kijelentette: november folyamán dolgozta ki a 

szövetség a törvénytervezetet, de nem akarta megzavarni ennek benyújtásával a román 

nemzeti ünnep előkészületeit. Ezért határozták el, hogy a december elsejei centenárium után 

terjesztik be a törvényt. 

 

Provokáció és megfélemlítés 
2018. december 5. – Kovács Dániel – Demokrata  

Még nem sikerült tönkretenni Kárpátalján az együttélést, de a szeparatizmussal vádolt 

magyarság feje fölött egyre jobban gyűlnek a sötét felhők – mondja Orosz Ildikó. A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, akit nemrég beidézett az ukrán 

titkosszolgálat október 23-i beszéde miatt, úgy látja, a jövő évi választásokig romlani fog a 

helyzet, már ha egyáltalán lesznek választások. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. december 5-i számában olvasható) 

 

Száz év magyargyűlölet 
2018. december 5. – Ágoston Balázs – Demokrata  

A magyar ezredéves ünnepségsorozat idején maradandó kulturális alkotások jöttek létre, 

Románia centenáriuma kudarcok sorozata, milliárdok tűntek el, az ünnepi elképzelések pedig 

csúfosan elszálltak a levegőbe – mondta a Demokratának Köő Artúr történész, a Trianon 

Múzeum külső munkatársa, akivel Erdély 1918-as román megszállásának előzményeiről és 

következményeiről, valamint a Károlyi-kormány hazaárulásáról beszélgettünk. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. december 5-i számában olvasható) 

 
Muravidék kincsei Budán – Tematikus nap a Hagyományok Házában 
2018. december 4. – karpatalja.ma 

A legkisebb külhoni magyar közösség, a muravidékiek mutatkoznak be december 8-án a 

fővárosban, a Hagyományok Házában. A gazdag programban népzenei összeállítás, táncház, 

népművészeti tárlat és gasztronómiai bemutató szerepel. A Hagyományok Háza megújult 

székháza ad otthont adventben a Muravidék-napnak. A december 8-ai rendezvényre 

látogatók egész napos programban ismerhetik meg közelebbről a szlovéniai magyarság 

gazdag kulturális hagyományait. 
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Bukarestben kiverte a biztosítékot, hogy a német média Erdély elcsatolásáról 
beszélt 
2018. december 4. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Közleményt bocsátott ki a román külügyminisztérium, amelyben azt írja: a német DPA 

hírügynökség által közölt és a német közszolgálati televízió (ZDF – Zweites Deutsches 

Fernsehen) által átvett híranyag a romániai centenáriumról nem a történelmi valóságot 

tükrözi és súlyos hibákat, tendenciózus megközelítést tartalmaz. A bukaresti külügy kedden 

közölte, Románia berlini nagykövetségén keresztül intézkedik annak érdekében, hogy a DPA 

és a ZDF hibaigazítást adjon ki a romániai nagy egyesülésről közzétett anyaghoz. A román 

nemzeti ünnepről a DPA „Románia Erdély bekebelezésének századik évfordulóját ünnepli” 

címmel adott ki háttéranyagot, amelynek címsorában „korábbi magyar tartományként” említi 

Erdélyt. 

 

Korodi a Krónikának: felértékelődhet az RMDSZ szerepe a koalíció többségének 
elillanása nyomán 
2018. december 4. – Krónika 

Felértékelődhet az RMDSZ szerepe a koalíció számára – mutatott rá a Krónikának 

nyilatkozva Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a kormánytöbbség 

alsóházi „elolvadása” nyomán. Az erőviszonyok jelenlegi alakulása az RMDSZ-nek kedvezhet, 

amely a parlamenti együttműködésről szóló megállapodást kötött a kormánykoalícióval, 

ennek nyomán pedig két államtitkári tisztséget is a magáénak tudhat. A kormányoldal 

ugyanakkor az alsóházban a magyaron kívüli többi nemzeti kisebbség frakciójának a 

támogatására is számíthat, amely rendszerint a kormányoldalt támogatja. Korodi Attila 

elmondta, főleg a nagyobbik kormányzó párt, a PSD van egyre nehezebb helyzetben, mivel az 

alakulaton belül feszültségek vannak. A szövetség képviselőházi frakciójának vezetője szerint 

az RMDSZ ezt szem előtt tartja a négy évre, illetve erre a fél évre kidolgozott programja 

szempontjából. 

 

Etnikai enklávéktól félti Romániát a román ellenzék az RMDSZ újabb 
autonómiakövetelése miatt 
2018. december 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Etnikai enklávék alakulhatnak ki Romániában, ha a szociálliberális kormánykoalíció az 

RMDSZ „zsarolásának” engedve megszavazza az RMDSZ újabb autonómiakövetelését – 

figyelmeztettek román ellenzéki politikusok kedden, miután az RDMSZ törvénytervezetet 

terjesztett a parlament elé a Gyulafehérvári Nyilatkozatban megígért kisebbségi jogokról. 

Dacian Cioloș volt miniszterelnök az általa alapított Románia Együtt párt nevében a 

törvénytervezet visszavonására szólította fel az RMDSZ-t, elítélve a szövetség „haszonleső” 

magatartását. Cioloș szerint a tervezet etnikai enklávék létrehozását javasolja a 

(Gyulafehérváron megígért) „nemzeti szabadság” megteremtésének ürügyén. A volt 
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kormányfő szerint Romániának nemzetiségtől, vallástól és régiótól függetlenül minden 

lakosáról gondoskodnia kell, és szerinte „elfogadhatatlan, felelős politikushoz méltatlan dolog 

ellentétet szítani Románia lakosai között, a bukaresti hatalom gyengeségét kihasználva”. 

 

A december elsején „ünneplő” RMDSZ-es politikusokat bírálja az Erdélyi 
Magyar Néppárt 
2018. december 4. – Krónika 

Az Erdély elcsatolását kimondó Gyulafehérvári nyilatkozat elfogadásának századik 

évfordulóján a román hatóságokkal „ünneplő” magyar politikusokat bírálja az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP). Az alakulat nagyváradi szervezete kedden kibocsátott közleményében úgy 

fogalmaz: bár a december 1-jei történelmi események semmilyen okot nem adnak a magyar 

közösség számára az ünneplésre, egyes magyar politikai szereplők mégis több városban – így 

a bihari megyeszékhelyen is – együtt „ünnepelték” a helyi hatóságokkal Erdély elcsatolását. A 

néppárt szerint az RMDSZ nagyváradi városi tanácsosi frakciója nevében Kirei Melinda 

önkormányzati képviselő megemlékező koszorú helyezett el a nagyváradi központi 

ünnepségen. 

 

Miért volt Hajdu Győző, a „20. századi erdélyi magyar történelem legnagyobb 
rejtélye”? 
2018. december 4. – transindex.ro 

Hajdu ahhoz a generációhoz tartozott, akik 1968 körül élték a legaktívabb éveiket és már 

ismerték a párt működését, és aktívan részt vettek annak működtetésében. Kisebbségi 

érdekvédő csoportként tartották magukat számon és próbálták a belső struktúrákból 

befolyásolni a párt magyarságpolitikáját vagy helyi szinten megoldani a problémákat – írja 

róla Holtvágányon című könyvében Novák Csaba Zoltán történész.  

 

Módosítaná az oktatási törvényt az RMDSZ: csökkentenék a tananyagot is 
2018. december 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ iktatta a parlamentben azt az oktatási törvényt módosító javaslatcsomagját, amely 

szerintük a gyermekközpontú oktatásra fekteti a hangsúlyt, és az oktatási rendszer 

alulfinanszírozására is megoldást nyújt. „A tervezet többek között gyermekközpontú 

finanszírozást tesz lehetővé, képzési lehetőségeket biztosít a pedagógusok számára, rendezi a 

meleg ebéd programot a tanintézményekben, valamint szabályozza a délutáni oktatás 

rendszerét. Az átfogó javaslatcsomagot szakemberekkel folytatott egyeztetéseket követően 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-

helyettese és Novák Csaba Zoltán szenátor, oktatási ügyekért felelős szakpolitikus dolgozta 

ki” - írja az RMDSZ közleménye. 

 

Korodi Attila: jogi válaszokat dolgoztunk ki a gyulafehérvári ígéretekre  
2018. december 4. – maszol.ro 
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Érdemben készül tárgyalni az RMDSZ a koalíciós pártokkal Gyulafehérvári Határozat 

nemzeti kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseit törvénybe foglaló tervezetéről, de Korodi 

Attila szerint „borítékolni lehet”, hogy ebben a formájában a PSD és az ALDE el fogja 

utasítani a jogszabályt. „De tabu témákról is vitát kell kezdeményeznünk, befogadóbbá kell 

tennünk a román társadalmat ezekre a kérdésekre” – nyilatkozta a Maszolnak az RMDSZ 

frakcióvezetője. 

 

Jelentősen nőtt az átlagbér a székely megyékben, de így is nagy a lemaradás 
2018. december 4. – maszol.ro 

Jelentősen nőtt a nettó átlagbér Hargita, Kovászna és Maros megyében az elmúlt 12 

hónapban, de az összeg így is eléggé elmarad az olyan megyékhez képest, mint Kolozs, Temes, 

Szeben. Bukarest megállíthatatlan.  

 

BGA-kiírásokról tájékoztattak 
2018. december 4. – Bihari Napló 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati bemutató és felkészítő körutat rendez Erdélyben 

leányvállalata, a BGA Pro Transilvania Kft. vezetőinek segítségével. A szervezett találkozókon 

az érdeklődők megismerhetik a BGA Zrt. nyílt pályázati programjait, a pályázás és az 

elszámolás folyamatát a NIR rendszeren keresztül, és tájékoztatást kapnak a BGA Zrt. 

tevékenységének bővüléséről. Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók-terme 

szolgált tegnap a rendezvény helyszínéül, ahol Tibád Zoltán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

itteni leányvállalataként működő BGA Pro Transilvania Kft. szakmai igazgatója nyújtott 

információkat. Arra hívta fel a figyelmet: Erdélyben Kolozsváron és Székelyudvarhelyen van 

irodája, a partiumi pályázók előbbihez tartoznak, a legfontosabb információk pedig a 

bgazrt.hu honlapon találhatóak meg. 

 
MOGYE: elegük van Ádám Valériánból 
2018. december 5. – Krónika 

Ádám Valérián RMOGYKE-vezető a Krónikának elismerte, hogy fenyegető üzeneteket is 

küldött a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatóinak, mert „nem 

akarta kiteregetni a szennyest”. A MOGYE oktatói emiatt közös állásfoglalásban határolódtak 

el az aktivistától. 

 

Kulcsfontosságúak az orvoslakások 
2018. december 5. – Krónika 

Állásfoglalásban határolódott el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar oktatói kara a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE) nevében tevékenykedő Ádám Valériántól. A professzorok azt róják fel 

az intézmény egykori diákjának, hogy több fronton is rágalomhadjáratot indított ellenük. 

Mint megjegyzik, az oktatók tisztában vannak azzal, hogy nemcsak őket, hanem a 

közvéleményt is aggasztja a magyar tagozat egyáltalán nem fényes helyzete. Elismerik, hogy a 
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MOGYE és a Petru Maior Tudományegyetem egyesítése, a tesztkérdések szó szerinti 

fordítását előíró egységes vizsgarendszer bevezetése, illetve a tanügyi törvény 

rendelkezéseinek semmibevétele mind-mind olyan intézkedések, amelyek negatívan 

befolyásolják a tagozat jövőjét és fennmaradását. 

 

Pellegrini kiáll a véleménye mellett a bacsfai tábla ügyében 
2018. december 4. – Felvidék Ma  

Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök továbbra is provokációnak tartja, hogy a Bacsfán 

található közlekedési táblára magyarul is felírták Pozsony és Somorja nevét. A kormányfő a 

múlt héten közzétett egy bejegyzést a Facebook-oldalán, melyben kijelentette, hogy nem fogja 

tolerálni az ehhez hasonló tevékenységeket. A bejegyzést pár perccel később törölte. A 

hétvégén viszont Pellegrini újabb posztban reagált a történésekre. Közölte, hogy a település 

lakói hívták fel a figyelmét a tábla megrongálására, emiatt az illetékes miniszterhez fordult, 

aki eltávolíttatta a magyar feliratokat. „Felmerült, hogy a bacsfai tábláról készült kép csak 

hamisítvány, és ezzel akarnak konfliktust szítani az emberek között. Ebben az esetben viszont 

a szomorú valóságról volt szó. Valaki szándékosan provokálni akarta a kedélyeket” – tette 

közzé a kormányfő. 

 
A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom nem nézhette tovább a szlovák hatóságok 
tétlenségét 
2018. december 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom nem nézhette tovább a hatóságok tétlenségét a 

szélsőségesek által festékszóróval megrongált magyarbéli és szenci helységnévtáblák ügyében. 

Az eset több mint egy hónappal ezelőtt történt és hetek óta sajtónyilvánossá vált, ezért a 

közútkezelők passzivitása különösen elfogadhatatlan. "A tegnapi nap folyamán aktivistáink a 

megrongált táblákat helyreállították. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar közösségek 

ilyen szélsőséges támadások céltáblájává váljanak. Sajnos 2018-ban továbbra is ott tartunk, 

hogy a nemzeti kisebbségekkel szembeni intolerancia sokkal jellemzőbb, mint a jóindulat. 

Nem tartjuk normálisnak, amikor az állam tétlenül nézi a magyarbéli és szenci magyar 

közösség elleni támadásokat" - fogalmaz a KDSZ sajtóközleménye. 

 

Dr. Gubás Jenő Szellemi Honvédő Emléklapban részesült 
2018. december 4. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) 

szervezésében november 30-án, pénteken Budapesten a Gellért Szállóban átadták a Szellemi 

Honvédő Díjakat. Az ünnepségen Szabó Anett, az Echo TV műsorvezetője, és Bodó Barna, a 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége elnöke, illetve a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

képviselője vehette át a Szellemi Honvédő Díjat. 
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https://ujszo.com/kozelet/pellegrini-kiall-a-velemenye-mellett-a-bacsfai-tabla-ugyeben
https://ma7.sk/tajaink/a-ketnyelvu-del-szlovakia-mozgalom-nem-nezhette-tovabb-a-szlovak-hatosagok-tetlenseget
https://ma7.sk/tajaink/a-ketnyelvu-del-szlovakia-mozgalom-nem-nezhette-tovabb-a-szlovak-hatosagok-tetlenseget
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23099/Dr_-Gubas-Jeno-Szellemi-Honvedo-Emleklapban-reszesult.html
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Magyarországon képviselhetik Vajdaságot 
2018. december 4. – Magyar Szó 

Szombaton a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szervezésében másfél 

száz vajdasági magyar felsős és középiskolás diák fogott ceruzát, és látott hozzá a XVI. Fekete 

Mihály-emlékversenyen a korántsem könnyű matematikai feladatok megoldásához.A nemes 

vetélkedés lebonyolításáról és céljairól Csikós Pajor Gizella matematikatanár, a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium igazgatónője elmondta, összesen mintegy kétszáz diák küldött 

be feladatmegoldásokat, évfolyamonként eltérő számban, közülük 150 kapott meghívást a 

zentai döntőre. 

 

Véget értek a tehetséggondozó hétvégék a 2018/2019-as tanévben 
2018. december 4. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán 

indította el, amikor az alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács 

tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által javasolt kárpátaljai magyar 

iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően vállalták a 

tehetséggondozó programok kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását. 

 

Vida Törnar Judit lett újra az elnök 
2018. december 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este tartotta alakuló ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség Tanácsa. A november 18-án megválasztott 12 tanácstag mandátumának 

megerősítése után elnököt és alelnököt választottak az önkormányzat élére, majd tíz tagot 

delegáltak a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3852/vajdasag_zenta/193984/Magyarorsz%C3%A1gon-k%C3%A9pviselhetik-Vajdas%C3%A1got.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/veget-ertek-a-tehetseggondozo-hetvegek-a-2018-2019-as-tanevben/
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174580215
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2018. december 4. – Kossuth Rádió 

 

A hivatalos szervek tagadják, hogy kényszersorozás lenne Kárpátalján 

Az elmúlt órákban futótűzként terjedt a hír a közösségi oldalakon, hogy Kárpátalján 

kényszersorozás lesz, amit azonban a hivatalos szervek tagadnak. Az ügynek a KMKSZ utána 

járt és kiderült: álhír kering a világhálón, nincs mozgósítás Kárpátalján. Iváncsik Attila 

Balogh Líviától, a KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezetének elnökétől kért 

tájékoztatást. 

 

Az RMDSZ kezdeményezte, hogy emeljék törvényerőre a Gyulafehérvári 

Nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét 

Eddig azzal érvelhetett a bukaresti hatalom, hogy a Gyulafehérvári Nyilatkozatnak nincs jogi 

ereje, hogy az valójában csak a románok szempontjából fontos, amennyiben kimondja a 

Magyar Királyságban élő románság akaratát, miszerint egyesülni szeretne Romániával. Ám ez 

most megváltozhat. Az RMDSZ ugyanis kezdeményezte, hogy emeljék törvényerőre a 

nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét.  

 

A külhoni magyarság helyzetéről és a nyelvi jogok alkalmazásáról tájékozódik az 

ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja Kolozsváron 

A külhoni magyarság helyzetéről és a nyelvi jogok alkalmazásáról tájékozódik az ENSZ 

kisebbségügyi különmegbízottja Kolozsváron. Fernand de Varennes az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója, a FUEN és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének meghívására 

látogat Romániába. A holnapi, Magyar kisebbségi közösségek: küzdelmek és lehetőségek 

című konferenciáról kérdezte Vincze Lorántot, a FUEN elnökét Szilágyi Szabolcs. 

 

A CDI tagja lett a KDNP és három magyar határon túli párt 

A Fidesz évek óta tagja kereszténydemokrata irányultságú centrumpártokat tömörítő CDI-

nek. Nemrégiben tagjai sorába lépett a kisebbik kormánypárt, a KDNP, és három magyar 

határon túli párt: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Vajdasági Magyar Szövetség, 

valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-04_18-02-00&enddate=2018-12-04_18-40-00&ch=mr1
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A jó gyakorlatok folytatása, az alapszervezeti élet és a szakmaiság erősítése a fő 

célja az SZMPSZ új elnökének, Fekete Irénnek 

A jó gyakorlatok folytatása, az alapszervezeti élet és a szakmaiság erősítése a fő célja a 

Pedagógusszövetség új elnökének, Fekete Irénnek. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége azt követően tartott tisztújító közgyűlést, hogy Jókai Tibor hirtelen halála 

következtében megüresedett az elnöki pozíció. 

 

12. alkalommal szervezték meg az Erdélyi magyar régészeti konferenciát 

12. alkalommal szervezték meg az Erdélyi magyar régészeti konferenciát, amelynek idén a 

marosvásárhelyi Vár-múzeum adott otthont. A konferenciasorozatot Pósta Béla, az erdélyi 

magyar régészeti iskola megalapítójának emlékére indították, azzal a céllal, hogy szakmai 

fórumot teremtsenek a magyar régész- kutatók számára. Erdélyben, a kolozsvári Babes-

Bolyai Tudományegyetemen  - a Bécsi döntést követő visszacsatolás rövid időszakát kivéve - 

csak a rendszerváltást követően indulhatott újra a magyar nyelvű régészképzés, ez a 

konferencia-sorozat pedig lehetőséget biztosít a fiatal kutatóknak a tapasztalatcserére, 

tudományos eredményeik bemutatására - mondja Soós Zoltán történész, a Maros megyei 

múzeum igazgatója, a rendezvény házigazdája.  

 

 


