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Nyomtatott és online sajtó 
 

Évente 420 millió forint jut a Kárpát-medencei falugazdász program 
működtetésére 
2018. december 5. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Magyar Hírlap, kormany.hu, OrientPress, 

Felvidék Ma, Körkép  

Idén elindult a Kárpát-medencét lefedő falugazdász program, a hálózat működtetésére évi 

420 millió forint kormányzati támogatás áll rendelkezésre – mondta az Agrárminisztérium 

(AM) parlamenti államtitkára szerdán, a VII. Kárpát-medencei összefogás fórumon, 

Budapesten. Farkas Sándor köszöntő beszédében elmondta, hogy az összegből több mint száz 

külhoni szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges 

tanácsokkal a határon túl élő magyar termelőket. A falugazdászok munkájának 

eredményeként a külhoni mezőgazdászok bekapcsolódhatnak az anyaországi kül- és 

belkereskedelembe is, a támogatások által pedig megerősödhetnek a határon túli magyar 

gazdaságok – tette hozzá. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is azt 

hangsúlyozta, hogy a gazdaság, mezőgazdaság támogatása fontos érdek. A jövő évi 

költségvetési törvényben 50 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési programok 

megvalósítására a Kárpát-medencében.  

 

Orbán Balázs: fontos új szellemi műhelyeket létrehozni a Kárpát-medence 
magyar fiataljainak 
2018. december 5. – MTI, Magyar Idők 

Fontos, hogy a Kárpát-medencében új szellemi műhelyek jöjjenek létre a magyar fiataloknak, 

mert ők azok, akik majd a magyarság évszázadává teszik a 21. századot – jelentette ki Orbán 

Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a felvidéki 

Martoson. Orbán Balázs a Martosi Közösségi Ház és az Esterházy Akadémia átadó 

ünnepségén mondott beszédében hangsúlyozta: a most felnövő nemzedéknek nagyon nagy 

szerepe van, mert rájuk vár feladat, hogy kigondolják, hogyan tudják a magyarság 

évszázadává tenni a 21. századot. Rámutatott: ezért van szükség olyan szellemi műhelyek 

létrehozására a Kárpát-medencében, mint a most átadott Esterházy Akadémia, amelyben 

közéletben aktív fiatalokat képeznek. „A magyar kormány azért tartotta fontosnak támogatni 

az Esterházy Akadémia működését, mert az intézmény olyan tudást tud átadni a felvidéki 

magyar fiataloknak, amellyel felvértezve azok a helyi magyar közösség komoly és 

felelősségteljes képviselőivé válnak majd” – fejtette ki Orbán Balázs. 

 

Rákóczi Szövetség: karácsonyi ajándék határon túli magyar óvodásoknak 
2018. december 5. – MTI, Magyar Idők, Felvidék Ma, Körkép  

A magyar iskolaválasztás érdekében 20 ezer határon túli óvodásnak küld karácsonyi 

ajándékot a Rákóczi Szövetség – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. Tájékoztatásuk 

szerint karácsonyig a Kárpát-medence közel ezer településén a magyar óvodások Mátyás 
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király mesekönyvet kapnak, amelyhez a szülőket megszólító és a magyar iskolaválasztásra 

bátorító levelet is mellékelek. Kiemelték: a Rákóczi Szövetség hosszú évek óta elkötelezett a 

határon túli magyar közösségek magyar iskolaválasztása mellett, meg vannak győződve arról, 

hogy a magyar iskola mind a gyermek felnőttként remélt boldogulása, mind a magyar 

közösségek megmaradása szempontjából a legfontosabb. 

 

A Kárpát-medence kisebbségi magyar közösségeinek a helyzetével ismerkedett 
az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja  
2018. december 5. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo Tv, Erdély.ma, 

transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A Kárpát-medence kisebbségi magyar közösségeinek a helyzetével ismerkedett Fernand de 

Varennes az  ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja. A kisebbségi jogok kanadai-ausztrál 

állampolgárságú szakértője szerdán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

kolozsvári épületében szervezett konferencián tartott előadást az ENSZ-nek a kisebbségiek 

emberi jogai védelmében végzett tevékenységéről. A konferencián a kárpátaljai, szerbiai, 

szlovákiai és erdélyi magyar közösségek politikai szervezeteinek a képviselői, valamint erdélyi 

magyar jogvédő szervezetek vezetői tartottak előadásokat. A rendezvény szünetében Fernand 

de Varennes az MTI kérdésére elmondta: nincs abban a helyzetben, hogy kommentálja a 

romániai vagy kárpát-medencei magyar közösségek helyzetét. Nem a kisebbségi helyzetet 

kivizsgálni jött, hanem csupán egy konferencián vett részt, melyen maga is tájékoztatott és 

tájékozódott. Az ENSZ szakértője előadásában arról tájékoztatott, hogy prioritáslistáján az 

állampolgárság nélküli nemzeti kisebbségek, például a Baltikumban élő oroszok problémái, a 

kisebbségi nyelveken történő oktatás kérdései, a kisebbségellenes gyűlöletbeszéd, valamint a 

kisebbségi jogok védelmének a konfliktusmegelőző jellege szerepel. 

 

Liviu Dragnea nem támogatja az RMDSZ centenáriumi törvénytervezetét  
2018. december 5. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem támogatja Liviu Dragnea az RMDSZ tervezetét, amelyet a szövetség a száz évvel ezelőtt 

elfogadott gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó bekezdésének a törvénybe 

iktatására nyújtott be. "Nem támogatom. Egyébként is több szakembertől is arról értesültem, 

hogy alkotmányellenes a kezdeményezés" - válaszolt a szociáldemokrata pártelnök a sajtó 

érdeklődésére. Azt is megkérdezték az újságírók Dragneától, van-e tudomása arról, hogy e 

jogszabály sorsától tenné függővé a szövetség a kormánykoalíció tervezeteinek támogatását. 

"Szó sem lehet róla. Egyáltalán nem tárgyaltunk ilyesmiről. (...) Az RMDSZ mindig azokat a 

törvényeket szavazta meg, amelyekben hitt, amelyeket jóknak tartott, és mi továbbra is erre 

alapozunk" - nyomatékosította Dragnea.  

 

Hamarosan indul a gazdasági program 
2018. december 6. – Krónika 

A gazdák termékeit felvásárló, feldolgozó és értékesítő nagy cégek beruházásait támogatná a 

heteken belül kiírandó székelyföldi gazdasági program. A pályázatokat lebonyolító Pro 

Economica Alapítvány az összehangolási feladatokat felvállaló székelyföldi vállalatok 
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jelentkezését fogadja el. A Mezőség Maros, Kolozs és Beszterce-Naszód megyei vidékeit 

felölelő gazdaságfejlesztési programja után a magyar kormány Székelyföld három megyéjére 

ír ki 70 millió euró (322 millió lej) értékben új pályázatokat a marosvásárhelyi székhelyű Pro 

Economica Alapítványon keresztül. Kozma Mónika, a szervezet ügyvezető igazgatója a 

Krónikának elmondta, első lépésben nem a kis összegű, vissza nem térítendő pályázati 

rendszert választották, hanem olyan székelyföldi nagyvállalkozásokat szeretnének 

beruházásra serkenteni, amelyek a mezőgazdaság és élelmiszeripar területein összehangolási 

feladatokat látnának el. Mindez azt jelenti, hogy például a tej- és húsfeldolgozásban olyan 

üzemeket építenek, amelyek felvásárolják, feldolgozzák és piaci körülmények között 

értékesítik a gazdák termékeit. 

 

KMKF-munkacsoport - Napirenden a Minority SafePack 
2018. december 5. – MTI  

Az első világháborús hősök emlékének ápolása és a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezés aktuális feladatai szerepeltek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF) társadalmi munkacsoport szerdai budapesti ülésének napirendjén - tájékoztatta 

Tilki Attila (Fidesz) elnök az MTI-t. A közlés szerint az ülésen Illésfalvi Péter hadtörténész 

(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Katonai hőskultusz a XX. századi Magyarországon 

című előadásában átfogóan bemutatta az emlékápolást, és kitért a hagyományőrző 

szervezetek szerepvállalására az államhatárokon belül és kívül.  

 

A román alkotmánybíróság szerint a pénzmosás elleni törvény nem kivételezhet 
a kisebbségi szervezetekkel 
2018. december 5. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Alkotmánysértőnek minősítette a román alkotmánybíróság szerdán a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénynek azt az előírását, amely 

kivételezne a parlamenti képviselettel rendelkező kisebbségi szervezetekkel. A pénzmosás 

elleni európai irányelv romániai meghonosítását célzó jogszabályt október végén szavazta 

meg a bukaresti képviselőházban a szociálliberális kormánytöbbség. Az alkotmányossági 

kontrollt a jobbközép ellenzék kérte, főleg arra hivatkozva, hogy a törvénybe olyan előírásokat 

is beépítettek, amelyek szerintük ellehetetlenítik az egyesületek és alapítványok működését. A 

törvény kötelezővé tenné, hogy az egyesületek 30 napon belül bejelentsék a támogatásaik 

valódi haszonélvezőit, amennyiben ezek kiléte ismert, ha pedig ennek nem tesznek eleget, 

feloszlathatják őket. 

 

Az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja is értesült az erdélyi magyar egyházak 
ingatlan-visszaszolgáltatási problémáiról  
2018. december 5. – transindex.ro 
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Kolozsváron a Vallásszabadság házában fogadták a történelmi magyar egyházak vezetői 

Fernand de Varennest az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottját. A történelmi magyar 

egyházak vezetői az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása körüli problémákról tájékoztatták 

a magas rangú diplomatát a szerda reggeli találkozón. A különmegbízott az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 

(MACISZESZ) szervezésében érkezett háromnapos látogatásra Kolozsvárra és 

Marosvásárhelyre.  

 

Kelemen Hunor: száz év nem volt elég a többség-kisebbség viszonyának 
rendezésére 
2018. december 5. – maszol.ro 

Gyulafehérvári Határozat nemzeti közösségekre vonatkozó rendelkezéseit olyan erdélyi 

románok javasolták, akik maguk is megszenvedték a kisebbségi létet az Osztrák-Magyar 

Monarchiában. Ezeket a megoldásokat emelte be az RMDSZ a hétfőn iktatott 

törvénytervezetébe – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban Kelemen Hunor. A szövetségi 

elnök „legalább egy racionális vitát” szeretne a parlamentben a jogszabályról. 

 

Kivinnék Székelyföldről Gábor Áron ágyúját 
2018. december 5. – szekelyhon.ro 

Idén háromszor is bemutatkozott Magyarországon a Székely Nemzeti Múzeum, ezzel pedig 

egy „láthatatlan falat sikerült áttörni” – fogalmazta meg évértékelőjében Vargha Mihály a 

háromszéki közgyűjtemény igazgatója. Vargha Mihály felidézte, az elmúlt tizenkét évben 

általában a vendégkiállítások jelentettek eseményt, a székelyföldi múzeumokhoz hasonlóan a 

sepsiszentgyörgyi is inkább befogadó volt. Magyarországról érdekes, új szemléletű 

kiállításokat hoztak, és ezeket a székelyföldi intézmények „kézről kézre” adták. A saját 

anyagaikat az elmúlt években inkább Székelyföldön, vagy az országhatáron belül 

vendégszerepeltették. 

 
„Piros betűs” vasúti összeköttetés 
2018. december 6. – Krónika 

Kompromisszumos megoldás született a Marosvásárhely és Budapest közötti vonatjáratra – 

tájékoztatott Csép Andrea parlamenti képviselő. Csupán az ünnepeken, illetve az azokat 

megelőző és az azokat követő napokon, valamint a vakációkban lesz közvetlen járat Vásárhely 

és a magyar főváros között. 

 

Megújult Ógyalla magyar óvodája 
2018. december 5. – Ma7.sk 

A Magyar Kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében a határon túli 

magyar térségekben több mint 400, a Felvidéken több mint 150 bölcsőde és óvoda felújítását, 

illetve új intézmények építését támogatja. A napokban a Komáromi járásban található Virten, 
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majd Ógyallán, valamint az Érsekújvári járásban levő Szímőn adtak át egy-egy felújított 

intézményt. Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda hozzávetőleg 700 négyzetméternyi 

tetőtérrel és tetőzettel gazdagodott a 60 millió forintos (hozzávetőleg 200 ezer eurós) 

magyarországi támogatásnak köszönhetően. Az avatóünnepségen megjelenteket Deme László 

igazgató köszöntötte.  

 
Kezdőcsomag az újonnan megválasztott önkormányzatoknak 
2018. december 5. – Ma7.sk 

A magyar nyelvű elektronikus törvénytár (www.torvenytar.sk) mellett időről időre nyomatott 

formában is kiadja a Pro Civis Polgári Társulás a helyi önkormányzatok munkáját leginkább 

érintő törvényeket. Korábbi tevékenységéhez híven a társulás a Pro Civis Füzetek sorozatban 

újabb három kiadványt bocsát közre, 3100 példányban, melyet abba az 512 községbe postáz a 

napokban, ahol az államnyelv mellett a magyar nyelv is a hivatali ügyintézés nyelve. A 

kiadványokat a Pro Civis úgy postázza, hogy azok az önkormányzati képviselőtestületek 

alakuló üléseire megérkezzenek és már ott ki tudják osztani azokat a régi-új és új 

képviselőknek. 

 

Hajnal Jenő: A magyar közösségek megmaradását kell segíteni 
2018. december 5. – Pannon RTV 

Hosszú távú programokban kell gondolkodnia a Magyar Nemzeti Tanácsnak ebben a négy 

éves ciklusban - mondta Hajnal Jenő a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg című műsorának 

felvételén. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek segítik a magyar közösség megmaradását 

- tette hozzá az MNT elnöke. Kifejtette: ahhoz, hogy megálljon az elvándorlás, olyan 

feltételeket kell teremteni, amelyek elősegítik azt, hogy a fiatalok Vajdaságban jó 

körülmények között éljenek. 

 
200 millió forint a vajdasági néptáncos, népzenei és népdalköri szervezeteknek 
2018. december 5. – Pannon RTV 

A Csoóri Sándor Program a népi kultúra területén közösségteremtő műfajokban működő 

magyarországi és külhoni magyar néptáncos, népzenei és népdalköri szervezeteket, 

közösségeket támogatja. A támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2018-ban több mint 

4 milliárd forint volt a Kárpát-medence szintjén, amiből Vajdaságba több mint 200 millió 

forint jutott. Erről beszélt, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke a 

Közügyekben. 

 

Kijev sürgős konzultációkra szólította fel az 1994-es budapesti memorandum 
aláíró országait 
2018. december 5. – karpatalja.ma 
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Az ukrán külügyminisztérium azzal a felhívással fordult a budapesti memorandum aláíró 

országaihoz, hogy sürgősséggel tartsanak konzultációkat a dokumentumban foglalt 

kötelezettségek teljes körű betartása, valamint Oroszországnak az Ukrajnával szembeni 

agressziójának mihamarabbi beszüntetése érdekében – hozta nyilvánosságra a tárca szerdai 

közleményében. Kijev emlékeztetett arra, hogy 24 évvel ezelőtt – 1994-ben – Ukrajna 

lemondott atomfegyvereiről cserébe biztonságának szavatolásáért, amit Nagy-Britannia, az 

Egyesült Államok és Oroszország aláíróként garantált a Budapesten létrejött 

memorandumban. 

 
Jövőre jön a VII. Magyar Konyha Hete! 
2018. december 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács kezdeményezésére és szervezésében február 28. – 

március 3. között ismét megrendezik a VII. Magyar Konyha Hetét. A rendezvény célja: 

megőrizni és átadni az ifjúságnak a szüleink, nagyszüleink által ránk hagyott örökséget, 

megszerettetni a magyar gasztronómia ízvilágát. Az előre meghirdetett ételekre csütörtökön 

(február 28-án) 50%-os, a hét többi napján 25%-os kedvezménnyel várják az éttermek a 

vendégeket. 

 

Folyik a bázisiskolák felújítása 
2018. december 5. – Kárpátalja 

Öt regionális központnak tekinthető település magyar középiskolájának felújítása és egyben 

bázisiskolává történő fejlesztése kezdődött el idén nyáron. A felújításokat Magyarország 

Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül finanszírozza. November 30-án 

Erdélyi Rudolf, a BGA Zrt. vezérigazgatója, valamint kabinetfőnöke, dr. Pulai Gábor a 

Kaszonyi és a Nagydobronyi Középiskolákban elvégzett munkálatokat tekintették meg. 

 

Magyar támogatással korszerűsítik a Szolyvai Gyermekotthont 
2018. december 5. – Kárpátalja 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal elnökének megkeresésére a jószomszédsági kapcsolatok elősegítését és 

a közös jövőt jelentő gyermekek érdekeit szem előtt tartva segítséget nyújt a Szolyvai 

Gyermekotthon növendékei életminőségének javítására. Múlt szerdán Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusán a támogatási szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírásával egybekötött 

sajtótájékoztatót tartottak. Az örömteli esemény alkalmából Kuti László első beosztott konzul 

köszöntötte a résztvevőket. 

 

Beregszászban és Batáron is a magyar állam újította fel a családorvosi rendelőt 
2018. december 5. – Kárpátalja 

A magyar kormány támogatásával sikerült teljesen felújítani és orvosi eszközökkel felszerelni 

a Beregszászi járás és a város központi családorvosi rendelőjének 2. számú épületét, amely a 

járási kórház területén található. A teljesen megújult épületet november 30-án ünnepélyes 
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http://www.karpatalja.ma/agora/jovore-jon-a-vii-magyar-konyha-hete/
http://www.karpatalja.ma/agora/jovore-jon-a-vii-magyar-konyha-hete/
https://www.karpataljalap.net/?q=2018%2F12%2F05%2Ffolyik-bazisiskolak-felujitasa&fbclid=IwAR00h1WEA3bLf1epSS4DhIEjH5vNBwiwBC_g-YeAWgt00r3DaoBhtmMB-0Y
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/magyar-tamogatassal-korszerusitik-szolyvai-gyermekotthont
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/magyar-tamogatassal-korszerusitik-szolyvai-gyermekotthont
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/beregszaszban-es-bataron-magyar-allam-ujitotta-fel-csaladorvosi-rendelot
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keretek között adták át a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak a magyar kormány 

képviselői. 

 

Újabb két hónapig előzetesben a KMKSZ-székház robbantói 
2018. december 5. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon szerdán, november 28-án került sor a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen robbantásos merényletet elkövető két 

vádlott ügyének tárgyalására. Valamennyi résztvevő megjelent a tanácskozóteremben, de a 

szokott módon ezúttal is késéssel vette kezdetét az ülés. Az ügyész benyújtotta azoknak a 

bizonyítékoknak a listáját, amelyeket a vádeljárás szempontjából kivizsgálásra javasol. 

 
Linner Bertalan-emlékszobát nyitottak meg Beregszászban 
2018. december 5. – Kárpátalja 

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) és a Beregszászi Római 

Katolikus Egyházközségnek a közös szervezésében került sor a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokházban kialakított dr. Linner Bertalan-emlékszoba ünnepélyes megnyitójára, 

valamint a Linner-díj átadására december 1-jén. A rendezvényt Molnár János beregszászi 

római katolikus plébános nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: nagyobb szeretete senkinek 

nincs annál, mint aki életét adja embertársaiért – ezt az életet adást kétféleképpen lehet 

megtenni: úgy, ahogyan Krisztus tette, és úgy, amikor valaki azt az utat választja, hogy élete 

minden napján embertársainak a szolgálatára kíván lenni. 

 

A málenkij robot áldozataira emlékeztek Palágykomorócon 
2018. december 5. – Kárpátalja 

Múlt szerdán ismét összegyűltek az ungvári járási Palágykomorócon, hogy történelmünk 

egyik szomorú időszakára emlékezzenek a református templomkertben. A Himnusz 

eléneklését követően Andrejcsák-Tóth Anetta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Palágykomoróci Alapszervezetének elnöke, járási képviselő szólt a jelenlévőkhöz, 

akik az est csendjében emlékezni mentek a sztálini önkény és a második világháború 

áldozatainak emlékművéhez. 

 
Salánkon is megemlékeztek a málenkij robotról 
2018. december 5. – Kárpátalja 

A Salánkról 1944 őszén elhurcolt 301 férfi emlékművénél, a KMKSZ helyi alapszervezetének 

szervezésében december 1-jén emlékeztek meg a hetvennégy évvel ezelőtti deportálásokról. A 

rendezvényt Kalanics Éva, a salánki KMKSZ-alapszervezet elnöke nyitotta meg, kifejtve, hogy 

a deportálásokat elszenvedett férfiak mellett adózzunk tisztelettel azoknak a felmenőinknek 

is, akik elvesztették férjüket, édesapjukat, fiukat, mert ők is áldozatok voltak. 

 

„Ideje az építésnek” – Megújuló műemlékek a Kárpát-medencében címmel nyílt 
kiállítás Visken 
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https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/ujabb-ket-honapig-elozetesben-kmksz-szekhaz-robbantoi
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/ujabb-ket-honapig-elozetesben-kmksz-szekhaz-robbantoi
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/linner-bertalan-emlekszobat-nyitottak-meg-beregszaszban
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztek-palagykomorocon
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztek-palagykomorocon
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/salankon-megemlekeztek-malenkij-robotrol
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/ideje-az-epitesnek-megujulo-muemlekek-karpat-medenceben-cimmel-nyilt-kiallitas-visken
https://www.karpataljalap.net/?q=2018/12/05/ideje-az-epitesnek-megujulo-muemlekek-karpat-medenceben-cimmel-nyilt-kiallitas-visken
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2018. december 5. – Kárpátalja 

A Teleki László Alapítvány december 2-án az egykori koronavárosban, Visken nyitotta meg az 

elmúlt három év határon túli műemlék-felújításairól szóló kiállítását. A tárlat által a látogatók 

megismerkedhetnek a műemlékek felújítási folyamataival, valamint az alkalmazott építészeti 

és restaurátori beavatkozásokkal. Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő 

leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is 

segíti a tájékozódást. 

 

Magyar Janez Lendva Község új polgármestere 
2018. december 5. – Népújság 

A nemzetiségileg vegyesen lakott muravidéki községek között csak Lendván került sor a 

polgármester-választás második körére. A december 2-án leadott szavazatok alapján 54,4 

százalékkal Magyar Janez, az SDS és az NSi pártok közös jelöltje lesz Lendva Község 

polgármestere, míg ellenjelöltje, Süč Dejan független jelölt 45,58 százalék kapott. 

 

Varga Edit az új dobronaki magyar vezető 
2018. december 5. – Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa az új 

mandátum első ülésén hétfőn este Varga Editet nevezte ki a tanács élére. Az alelnöki 

tisztséget Berden Mario tölti be. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsának a 2018–2022-es mandátumra megválasztott tagjait – Varga Editet, 

Varga Klujber Brigitát, Bači Ladislavot, Car Francot, Berden Mariót és Koren Stefánt – Car 

Anna, az ülést összehívó eddigi elnök üdvözölte, eredményes munkát kívánva a testületnek. 

 

A magyar rádió és televízió 60 és 40 éve 
2018. december 5. – Népújság 

A múlt héten pénteken megszervezett gálaműsorral zárta jubileumi évét a Szlovén RTV 

magyar műsorainak stúdiója. A muravidéki magyar rádió 60., míg a televízió 

megalapításának 40. évfordulóját ünnepeltük. A lendvai Színház- és Hangversenyteremben 

tartott eseményt Marja Šarec miniszterelnök is megtisztelte jelenlétével. 

 

Együtt ünnepelték a kultúrát 
2018. december 5. – Népújság  

Az idei Kultúra vidám napja december 3-án Lendván az „Ünnepeljünk együtt” gálaműsorral 

zajlott a Színház- és Hangversenyteremben, melyen a Lendvai Közigazgatási Egység területén 

működő legsikeresebb csoportok mutatkoztak be. 
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https://nepujsag.net/muravidek/6051-magyar-janez-lendva-k%C3%B6zs%C3%A9g-%C3%BAj-polg%C3%A1rmestere.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6054-varga-edit-az-%C3%BAj-dobronaki-magyar-vezet%C5%91.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6052-a-magyar-r%C3%A1di%C3%B3-%C3%A9s-telev%C3%ADzi%C3%B3-60-%C3%A9s-40-%C3%A9ve.html
https://nepujsag.net/kultura/6060-egy%C3%BCtt-%C3%BCnnepelt%C3%A9k-a-kult%C3%BAr%C3%A1t.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. december 5. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés Orosz Ildikóval, a KMPSZ elnökével 

Tíz év huzavona, politikai és szakmai harc után az ukrán oktatási minisztérium rendeletet 

fogadott el arról, hogy a felsőoktatásba való bejutáshoz szükséges emelt szintű vizsgákon 

külön értékelik majd a nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó diákok teljesítményét. A 

rendelet értelmében a következő tanévtől az emelt szintű vizsgáknál figyelembe veszik, hogy 

az érettségizők milyen tanítási nyelven végezték a középiskolát. A kárpátaljai magyar politikai 

és szakmai szervezetek szerint ez mindenképpen pozitív fejlemény. A részleteket már Orosz 

Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke mondja el. 

 

Vincze Loránt az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjának látogatásáról 

A következő években rengeteg muníciója lesz az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjának 

ahhoz, hogy a különböző emberi jogi jelentésekben hasznosítsa a tapasztalatait - mondta 

Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnöke Fernán dö Váren 

romániai látogatása kapcsán. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

A magyar iskolaválasztás érdekében 20 ezer magyarul beszélő határon túli 

óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség 

Hétfői műsorunkban szóltunk a Rákóczi Szövetség 2019-re meghirdetett Diaszpóra 

Programjáról, ma pedig arról adunk hírt, hogy a magyar iskolaválasztás érdekében 20 ezer 

magyarul beszélő határon túli óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség. A 

programban érintett óvodák részére egy pályázatot is meghirdettek azzal a céllal, hogy a 

karácsonyi időszakban minél több színvonalas közösségi eseményt rendezzenek, ahol 

ünnepélyes formában tudják átadni a gyermekeknek az ajándékokat a szülőknek szóló 

üzenettel együtt.  

 

A szociális intézmények Romániában mostohagyermeknek számítanak 

A szociális intézmények Romániában mostohagyermeknek számítanak, az idei költségvetés 

legalábbis ezt mutatta. Ezért is fontos azoknak az intézményeknek, szervezeteknek a 

munkája, amelyek részt vállalnak ezekből a feladatokból. A gyulafehérvári egyházmegyei 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-05_18-02-00&enddate=2018-12-05_18-40-00&ch=mr1
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Caritas által működtetett csíkszeredai Szent Ágoston Központ egyike a nélkülözhetetlen 

intézményeknek.  

 

Az elmúlt időszakban a magyar kormány támogatásának köszönhetően számos 

művelődési ház újult meg a Délvidéken 

Csíkszeredából menjünk el a Délvidékre, ahol az elmúlt időszakban a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően számos művelődési ház újult meg a Délvidéken. Az eredményes 

hagyományápoló tevékenységnek azonban az is feltétele, hogy képzett emberek vezetésével 

folyjék a munka ezekben az intézményekben. Ezt kívánja elősegíteni különböző képzéseivel a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség is. Sutus Áron elnököt Németh Ernő kérdezte. 

 

Beszélgetés Heinrich József óteleki plébánossal 

Ótelek többségében római katolikus magyarok által lakott romániai falu a Bega mentén, a 

szerb határ közelében. Heinrich József plébános a múlt század nyolcvanas évei után 2009 óta 

másodszor lelkipásztora az óteleki és a hozzá tartozó gyülekezeteknek. A három évtized alatt 

sokat változott a falu magyarsága, ebben – az idő múlása mellett – közrejátszott a 

rendszerváltás és az uniós csatlakozás is. Amíg a kommunizmus éveiben a hatóságok nem 

nézték jó szemmel a templomba járást, addig az Isten háza volt a legfőbb összetartó erő. Ma, 

amikor szabad a vallásgyakorlás, az emberek egy része eltávolodott az egyháztól, egyeseknek 

pedig már a magyar identitásuk megőrzése sem fontos – erről is mesélt Heinrich József 

plébános. 

 

 

 


