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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték 
2018. december 17. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Echo Tv, 

Lokál, karpatalja.ma 

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, ezért a nemzetiségeknek nemcsak 

joguk, hanem küldetésük is, hogy megmaradjanak – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes a Nemzetiségek díj átadásán hétfőn Budapesten. A nemzetiségekért is felelős 

kormányfőhelyettes kiemelte: minden nemzetnek és nemzetiségnek küldetése, hogy a saját 

örökségét megőrizze, kibontakoztassa, még gazdagabbá és mindenki számára 

megismerhetővé tegye. A magyarországi őshonos nemzetiségeknek ezen felül sajátos 

felelősségük és küldetésük is van, hiszen olyan egyedi értékgazdagságot hoztak létre, amelyet 

nem pótolhat sem a magyarság, sem az anyanemzetük – fűzte hozzá. Semjén Zsolt úgy 

fogalmazott: “hiszünk abban, hogy a nemzeti lét az emberiség értékgazdagsága (…), és ha a 

nemzetek eltűnnének, az egyetemes emberiség lenne örökre, pótolhatatlanul szegényebb”. 

Kitért arra is: a magyar kormány természetesnek tekinti, hogy mind jogilag, mind anyagilag 

támogassa a nemzetiségeket. Példaként említette, hogy az új magyar Alkotmány államalkotó 

tényezőnek ismeri el a magyarországi őshonos nemzetiségeket és alkotmányos szinten 

garantálja a saját nyelvhez, kultúrához és oktatáshoz való minden jogukat. Emellett 2011-ben 

megalkották az új nemzetiségi törvényt, amelyben lényegében azt kodifikálták, amit a 

magyarországi nemzetiségek kértek. 

 
Potápi Árpád János: az Irka gyermeklap megtartó erő a kárpátaljai 
magyarságnak 
2018. december 17. – MTI, Magyar Idők, Lokál, Echo Tv, Híradó 

A 25 éve megjelenő Irka című gyermeklapon magyarok nemzedékei nőttek fel Kárpátalján, 

ezért az fontos megtartó erőt jelent a közösség számára – jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Beregszászon a gyermekkiadvány 

negyedszázados évfordulós ünnepségén. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában megtartott ünnepi rendezvényen Potápi Árpád János több száz gyermek előtt 

mondott köszöntőjében méltatta a jubileumát ünneplő – egyetlen magyar nyelvű kárpátaljai 

– gyermeklap szerepét a kárpátaljai gyermektársadalom szemléletének alakításában. 

Fontosnak nevezte, hogy az 1993 novembere óta évente 5-6 alkalommal megjelenő Irka 6-7 

ezer gyermekolvasóhoz jut el. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ezért 

elengedhetetlennek tartja a folyóirat megjelenésének támogatását – tette hozzá. Az 

államtitkár hangsúlyozta, hogy mivel az Irkán magyarok nemzedékei nőttek fel Kárpátalján, 

így az kétségtelenül fontos megtartó erőt jelent a magyar közösség számára. Jelezte, mind az 

Irka készítői, mind az olvasótábora továbbra is számíthat a magyar kormány támogatására, és 

azt kívánta, hogy a lap a következő 25 évben is rendszeresen megjelenjen. 
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Átadták a felújított beregszászi magyar színházat  
2018. december 17. – MTI, Demokrata, Origo, Magyar Idők, Kárpáthír 

Átadták hétfőn a magyar kormány támogatásával felújított beregszászi Kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai Színházat. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

köszöntőjében felidézte, hogy a 25 évvel ezelőtti ukrajnai körülmények egyáltalán nem voltak 

kedvezőek a színházalapításhoz. Gazdasági csőd felé tartó ország, bizonytalan politikai 

helyzet és kiszámíthatatlan mindennapok voltak az adottságok, viszont egy maroknyi 

színészcsapat mégis úgy döntött, lesz Beregszászban magyar teátrum, miközben nem volt 

fizetés, sőt még fűtés és víz sem abban a teremben, ahol a próbák megkezdődtek."A 

beregszászi magyar színház szerepe kezdettől fogva több, mint a nézők és a színészek 

összekötése: a kárpátaljai magyarság színháza lett. Egy olyan hely, ahol nemcsak együtt sír és 

nevet a közönség, de ahol a magyar szívek együtt dobbanhatnak meg" - fogalmazott 

államtitkár. A mai kárpátaljai helyzetről szólva Potápi Árpád János kifejtette, hogy a 

körülmények nem jobbak, mint 1993-ban voltak, hiszen béke helyett háborúskodás, 

bizonytalanság van Ukrajnában. "Ma mégis egy felújított magyar színház átadásán 

gyülekeztünk össze, mert az alapítókkal együtt hisszük, hogy a magyar kultúra színtereire 

minden időkben szükség van" - hangsúlyozta.  

 

Csáky Csongor: a jövőre nézve inspirációt jelent a Duna-díj 
2018. december 17. – MTI 

A jövőre nézve inspirációt jelent a Rákóczi Szövetség számára a Duna-díj - mondta Csáky 

Csongor, a szövetség elnöke az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. A Duna 

Televízió által alapított, idén hetedik alkalommal odaítélt elismerést Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Dobos Menyhért, a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója csütörtökön adta át Budapesten. Csáky 

Csongor az M1-en azt mondta: a díj megtisztelő a szövetség és csaknem 25 ezer tagjuk 

számára, akik a Kárpát-medence településein mindennap tesznek a szövetségéért. Kiemelte: 

céljuk, hogy továbbvigyék azt a munkát, amit Halzl József, a szervezet alapító és tiszteletbeli 

elnöke végzett. Mint elmondta: a Rákóczi Szövetségnek a kezdetektől két fő feladata van. Az 

egyik, hogy a magyar családokat megerősítsék abban, a magyar iskolaválasztás helyes; míg a 

másik a középiskolás fiatalok megszólítása. 

 

Vállalna egy újabb mandátumot az RMDSZ élén Kelemen Hunor 
2018. december 17. – MTI, Kronika.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Megpályázza a szövetségi elnöki tisztséget az RMDSZ februári tisztújító kongresszusán 

Kelemen Hunor. Ezt a politikus egy kolozsvári sajtóbeszélgetésen jelentette be hétfőn. „Az 

elmúlt időszakban én is sokat dilemmáztam, és ezt nem rejtem véka alá. De azt a döntést 

hoztam, hogy indulok egy újabb mandátumért. Mostanáig vártam, hogy ez a kérdés 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105891-vallalna-egy-ujabb-mandatumot-az-rmdsz-elen-kelemen-hunor
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letisztázódjon bennem, mert nem volt számomra magától értetődő 2018 folyamán” – 

jelentette ki Kelemen Hunor. A politikus azt mondta: úgy érzi, van még annyi tartalék benne, 

hogy végigvigye mindazt, ami mandátuma alatt elkezdődött az RMDSZ-ben. „Van annyi 

tapasztalatom a szervezetben, hogy tudjam még vezetni a szövetséget” – fogalmazott a 

politikus. 

 

Marosszéken építkezik az MPP, de egyelőre titok, hogy számbelileg honnan 
hová tartanak 
2018. december 17. – szekelyhon.ro 

Újjáalakították a Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi szervezetét, továbbá új vidéki 

szervezetet alapítottak Koronkán – számolt be hétfőn Marosvásárhelyen az újdonságokról 

Mezei János, az MPP nemrég megválasztott országos elnöke. Országos körútra indult az 

újonnan megválasztott MPP-elnök, és elsősorban azokat a településeket keresi fel, ahol már 

működik vagy működött MPP-szervezet. Marosvásárhelyen Mezei János arról beszélt, hogy új 

lendülettel fognak neki építkezni, dolgozni, és hívják a tenni akaró embereket, hogy 

társuljanak hozzájuk. 

 

Johannis mondott pár szép dolgot a nemzeti kisebbségekről 
2018. december 17. – transindex.ro 

A felelős politikusoknak fel kell lépniük minden kisebbséget rágalmazó kampány ellen - 

fogalmaz Klaus Johannis államfő a kisebbségek napja alkalmából küldött üzenetében. Az 

államfő szerint a kormány és a parlament egyes tagjai „valóságos rágalomhadjáratot” 

folytattak egy kisebbség ellen, ami „igen veszélyes” jelenség. Johannis rámutat: a kisebbségek 

képviselői hozzájárultak ahhoz, hogy Románia 1989 után a nyugati demokrácia útjára tért.  

 

Tőkés nem hallgatott ügyvédjére, forradalom lett belőle – Kincses Előd jogász: a 
fekete március ügye is az európai bíróság előtt 
2018. december 17. – Kronika.ro 

Kincses Előd Tőkés László védőügyvédje volt az 1989-es romániai forradalmat megelőző 

események előtt. A kilencvenes évek elején öt és fél évig száműzetésbe kényszerült 

marosvásárhelyi jogász leginkább a szekuritátés elhurcolástól féltette az egykori temesvári 

református lelkészt. 

 

Borbás Marcsiként a fenyőfa alatt székely ruhában, avagy hogyan beszéljünk a 
határon túli magyarokról? 
2018. december 17. – Ma7.sk 

Bárdi Nándor történész az Eötvös Csoport „Nemzetpolitika - Magyarok határon innen és túl" 

című rendezvényén a határon túli magyarsággal kapcsolatos társadalmi folyamatokról, 

jelenségekről, illetve ambivalenciákról beszélt. Bárdi Nándor, az MTA Kisebbségkutató 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszeken-epitkezik-az-mpp-de-egyelore-titok-hogy-szambelileg-honnan-hova-tartanak
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszeken-epitkezik-az-mpp-de-egyelore-titok-hogy-szambelileg-honnan-hova-tartanak
http://itthon.transindex.ro/?hir=53886&Johannis_mondott_egy_csomo_szep_dolgot_a_nemzeti_kisebbsegekrol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-nem-hallgatott-ugyvedjere-forradalom-lett-belole-n-kincses-elod-jogasz-az-1989-es-atrocitasokhoz-hasonloan-a-fekete-marc
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https://ma7.sk/kozelet/borbas-marcsikent-a-fenyofa-alatt-szekely-ruhaban-avagy-hogyan-beszeljunk-a-hataron-tuli-magyarokrol
https://ma7.sk/kozelet/borbas-marcsikent-a-fenyofa-alatt-szekely-ruhaban-avagy-hogyan-beszeljunk-a-hataron-tuli-magyarokrol
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Intézetének főmunkatársa előadása elején hangsúlyozta: meg kell adni a lehetőséget a 

kisebbségi közösségeknek, hogy ők maguk, mint önálló politikai közösség, képviselhessék 

érdekeiket. 

 
Megérkezett a Felvidékre a Betlehemi Békeláng 
2018. december 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó  

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jóvoltából idén immár huszonhetedik alkalommal 

érkezett hazánkba a Betlehemi Békeláng. Cserkészeink a többi magyar cserkészszövetség 

képviselőjével együtt december 15-én a linzi Új Székesegyházban, Ausztria legnagyobb 

templomában vették át a lángot 20 ország cserkészeivel együtt. A szlovákiai magyar 

cserkészek központi lángátadó ünnepségét december 16-án Komáromban tartották, ahol a 

békeláng megkezdte útját Dél-Szlovákia magyarlakta településeire - közölte a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség. 

 

A Csemadok adventi koncertje Királyhelmecen 
2018. december 17. – Felvidék Ma 

Advent harmadik hétvégéjén Királyhelmecen a Csemadok Hajdók Géza Alapszervezete 

immár negyedik alkalommal szervezett adventi koncertet. Advent harmadik vasárnapjához 

közeledve egyre inkább érezhető az ünnepi hangulat, s minden ünnep elmaradhatatlan része 

a zene. Legyen az hangszeres zene, kórusművek vagy egyházi jellegű dallamok éneklése, a 

zene mindig hangulatot és meghittséget teremt. A Királyhelmeci Városi Hivatal 

nagytermében, a Csemadok által szervezett adventi koncerten is ez a meghitt, ünnepi 

hangulat uralkodott. Telt ház várta az ünnepi koncert helyi és környékbeli fellépőit,  akik 

programjukkal igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a rendezvényre. Az ünnepi hangulat 

megteremtéséhez a karácsonyi díszbe öltöztetett terem adott méltó keretet, amely a helyi  

IRIS Virágüzlet munkáját dicsérte. 

 

Önkormányzati képviselőket választottak Kúlán 
2018. december 17. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség közös listán indult. A 37 képviselői 

helyből együtt 26-ot szereztek. Huszonhat képviselői helyet szerzett a kúlai előrehozott 

önkormányzati választáson a Szerb Haladó Párt és a VMSZ közösen állított listája, amely az 

Aleksandar Vučić - Mert szeretjük Kúlát elnevezéssel indult vasárnap. 

 
Szeretetadományt kapott a nagybecskereki református gyülekezet 
2018. december 17. – Vajdaság MA 

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Juhász 

András, a csongrádi református egyházmegye esperese, a szegedi Kálvin téri református 

gyülekezet lelkésze ma Nagybecskerekre látogatott, akik a református gyülekezetnek hoztak 

szeretetcsomagokat. 
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Topolya: Száz egyetemista kap önkormányzati ösztöndíjat 
2018. december 17. – Vajdaság MA 

A topolyai önkormányzat különböző formában támogatja a felsőfokú oktatási 

intézményekben tanuló fiatalokat. Az idei évi ösztöndíj-pályázaton pontosan száz beadványt 

hagyott jóvá az illetékes bizottság. Közülük hiányszakmát tanuló 12 egyetemista kiemelt 

ösztöndíjban részesül. 

 

Bemutatták a VMÚE legújabb kötetét 
2018. december 17. – Magyar Szó 

A kistérségi médiumok számára szervezett szakmai találkozót a hétvégén a zentai BeeHome 

Közösségi Házban a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. A rendezvényen bemutatták az 

egyesület legújabb kiadványát, a Tóth Lívia szerkesztésében, a Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásával megjelent Maradék maradéka című kötetet is. 

 

A megyei tanács kiállt a kárpátaljai magyarok mellett 
2018. december 17. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács december 13-ai, idei utolsó ülésén elfogadta a megye jövő évi 

költségvetését, majd a képviselők döntő többsége megszavazta azt az államelnöknek, a 

kormánynak, a parlament elnökének és az államhatalmi szervek vezetőinek címzett 

beadványt, amelyben a megyei közgyűlés többek között elítéli a kárpátaljai magyar képviselők 

határátkelésnél történő vegzálását, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ 

elleni provokatív célú hatósági vizsgálatot, és felszólítják az ország vezetőit a magyar 

kisebbségi közösség ellen irányuló akciók leállítására. A megyei tanács döntése jól jelzi, hogy 

az országos médiában már két éve zajló magyarellenes hangulatkeltés ellenére a kárpátaljai 

lakosság többsége nem tekint ellenségként az itt élő magyar közösségre, és elutasítja a 

központi kormányzat magyarellenes politikáját. 

 

A Betlehemi Békeláng kárpátaljai fogadása és szétosztása 
2018. december 17. – karpatalja.ma 

December 16-án, vasárnap került sor a Betlehemi Békeláng kárpátaljai fogadására a 

tiszaújlaki református templomban. Az ökumenikus alkalom kezdetén az egybegyűltek a 

sötétségbe borult templomban várták a lángot őrző cserkészek bevonulását. 

 

Az öröm gyertyáját is meggyújtották Beregszászban 
2018. december 17. – karpatalja.ma 

A Közös Advent program keretében december 16-án, advent harmadik vasárnapján 

meggyújtották az öröm gyertyáját a beregszászi Kossuth téren. Ezen a vasárnapon a 

Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület magyar görögkatolikusai tették ünnepélyesebbé 
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a gyertyagyújtást. A Beregszászi és Nagyszőlősi járások falvaiból érkező hívek a saját 

településükön hagyományos karácsonyi énekeket kántáltak. 

 

A Napfelkelte Alapítvány ajándékai a tiszapéterfalvaiaknak 
2018. december 18. – karpatalja.ma 

A nyíregyházi Napfelkelte Alapítvány ajándékcsomagokkal lepte meg a tiszapéterfalvi 

gyermekeket. Az esemény apropójául egy táncház adott alkalmat, melyet a helyi népzenei 

együttes, a Kokas Banda szervezett. A Kokas Banda már tizenkét éve rendez és tart 

táncházakat Kárpátalja különböző helyszínein, de főleg Ugocsában. Ehhez a munkához 

csatlakozott négy évvel ezelőtt a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltsége is. 

 
Karácsonyra hangolódott a Nagycsaládosok Egyesülete 
2018. december 17. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) december 16-án tartotta meg 

karácsonyi ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az átriumot 

teljesen megtöltő nagycsaládosok ünnepségre való ráhangolódását segítette az együttlét 

kezdetén közösen előadott néhány karácsonyi ének Szilágyi Gabriella vezetésével. A 

megnyitón Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze szívhez 

szóló karácsonyi történettel és igével köszöntötte a jelenlévőket. 

 

Felolvasóest karácsonyi üzenetekből 
2018. december 17. – volksgruppen.orf.at 

A Svung – Bécsi Magyar Színkör az adventi időszakra összeállított egy ünnepi felolvasó-estet, 

karácsonyi képeslapok üzeneteiből. A „Boldog Karácsonyt, milliószor csókol: Mari“ című 

ünnepi műsort december 15-én, a Bécsi Magyar Házban tartották meg. 

 

Adventi hétvége a pulyai magyaroknál 
2018. december 17. – volksgruppen.orf.at 

Együtt töltötték advent harmadik hétvégéjét a pulyai magyarok: ünnepeltek a csütörtöki 

tereferén, pénteken Budapestre kirándultak, szombaton templomi koncertet adott a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kórusa, vasárnap pedig pásztorjátékot is láthattak a 

gyermekcsoport előadásában a karácsonyi ünnepségen. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-napfelkelte-alapitvany-ajandekai-a-tiszapeterfalvaiaknak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/karacsonyra-hangolodott-a-nagycsaladosok-egyesulete/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/karacsonyra-hangolodott-a-nagycsaladosok-egyesulete/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2953976/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2953845/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. december 17. – Kossuth Rádió 

 

A sikeres vállalkozói réteg a kárpátaljai magyarság megmaradásának egyik alapja, mondta 

Grezsa István Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összehangolt fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének évzáró rendezvényén, 

Beregszászon. A gazdasági életet támogató magyarországi programok a nehéz, és olykor 

ellenséges ukrajnai körülmények között is jól működnek és sikeresek, mondta Grezsa István. 

A miniszteri biztos hangsúlyozta: Budapest jövőre is hatékonyan és nagymértékben fogja 

majd támogatni a kárpátaljai magyarokat az élet minden területén. 

 

A magyar anyanyelvű oktatás jelenlegi problémáit és jövőbeni fejlesztésének terveit vitatták 

meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség évzáró közgyűlésének küldöttei Beregszászon. 

Iváncsik Attila mikrofonja Orosz Ildikót, a szövetség elnökét hallják. 

 

Az 1989-es temesvári forradalom kiindulási pontján, a belvárosi templomnál a sűrű 

hóesésben koszorúzással emlékeztek a temesvári forradalom hőseire. Utána az Új Ezredév 

Református Központban „Az 1989-es temesvári népfelkelés öröksége: román–magyar 

szolidaritás” címmel kerekasztal-beszélgetés keretében idézték fel a 29 éve lezajlott romániai 

rendszerváltást elindító történéseket. Lehőcz László Tőkés László akkori temesvári 

lelkipásztort, későbbi püspököt, jelenleg európai parlamenti képviselőt kérdezte. 

 

A múlt pénteken szervezte meg az aradi Szabadság-szobor Egyesület a Kis helytörténészek 

seregszemléjét. Az ötödik kiadásához érkezett rendezvénnyel az Arad megyei magyar 

általános iskolásokban igyekeznek felkelteni a múlt szeretetét és a helyi közösségek 

történetének megismerése iránti igényt. Minden csapat saját településének távol- vagy 

közelmúltjából mutatott be egy-egy jellegzetes eseményt. Az alapos kutatómunka alapján 

elkészült előadások pedig egy-egy füzetben is megjelennek. Az idei rendezvényen készült 

Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

Mi a siker titka és hol kamatoztatják az átlagosnál magasabb szintű tudást a székelyföldi 

diákok? Erről is kérdezte Oláh-Gál Elvira azokat a Hargita megyei középiskolásokat, akiknek 

kiemelkedő eredményeit pénzjutalommal ismerte el a megyei önkormányzat és a Hargita 

Megyei főtanfelügyelőség.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-17_18-02-00&enddate=2018-12-17_18-40-00&ch=mr1
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Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat szeretetdobozokban tartós 

élelmiszerekkel segíti a rászoruló családokat az ünnepi készülődésben, a nehéz sorsú 

gyermekek számára pedig Nyilas Misi Pakkokat készítettek, hogy egy kis örömet 

csempészhessenek a karácsonyukba.. A segélyszervezet arra figyelmeztet, hogy a hideg idő 

beálltával tovább nőhet a rászoruló és kiszolgáltatott családok száma. Iváncsik Attila 

mikrofonja előtt Juhász Mártont, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető 

igazgatóját hallják. Ivancsik Attila Juhász Mártonnal beszélgetett az adakozás fontosságáról. 

 

Műsorunk utolsó percei is az adakozás, a jótékonságról szólnak advent utolsó hetében. Ismét 

megrendezték az immár hagyományos jótékonysági estet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

nagyszalontai gyermekotthona javára. Az eseményen közel 17.000 euró gyűlt össze. 

 

 

 


