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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: az erdélyi gazdasági fejlesztési program Magyarország és Románia 
közös érdekeit szolgálja 
2018. december 6. – MTI, Híradó, Erdély.ma, transindex.ro, Magyar Idők, PestiSrácok 

Mind a magyar, mind a román kormánynak az a célja, hogy a két ország közötti javuló 

kapcsolatok dinamikáját fenntartsa - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-

nek az EBESZ külügyminiszteri tanácsa milánói ülésének keretében csütörtökön. Szijjártó 

Péter elmondta, hogy telefonon beszélt Teodor Melascanu román külügyminiszterrel. 

"Kölcsönösen biztosítottuk egymást, hogy ez az érdeke mindkét országnak, különös 

tekintettel az európai jövőről zajló vitákra, valamint a Románia területén, Erdélyben és a 

Székelyföldön élő magyar nemzeti közösségre" - közölte. A miniszter hozzátette: 

megerősítették, hogy a jó kapcsolatnak érdekében fenntartják elkötelezettségüket. 

"Biztosítottam a román kollegát arról, hogy az erdélyi gazdasági fejlesztési program nemcsak 

az ott élő magyarság, hanem egész Románia érdekeit szolgálja, hiszen azok a gazdasági 

szereplők, akik az erdélyi gazdaságfejlesztési programból támogatást kapnak, Románia 

területén működnek, ott fizetnek adót, így az egész román gazdaságot erősítik. Emellett 

természetesen a helyi magyar nemzeti közösségek erősödéséhez is hozzájárulnak, de ez 

nemcsak Magyarország, hanem Románia érdeke is, hiszen mi úgy tekintünk az ott elő magyar 

nemzeti közösségre mint amely összeköti a két országot" - mondta Szijjártó Péter. 

 

Szijjártó: van némi kedvező fejlemény az ukrajnai magyar közösséget érintő 
szabályozások terén 
2018. december 6. – MTI, Magyar Idők, Híradó, HírTv, Origo, Lokál, 888.hu, Mandiner, 

Magyar Szó, karpathir.com 

Van némi kedvező fejlemény az ukrajnai magyar nemzeti közösséget érintő szabályozások 

terén, s van némi előrelépés az általános kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában Budapest és 

Kijev között – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri tanácsának csütörtöki 

milánói ülése alkalmából kétoldalú megbeszélést folytatott mások mellett Pavlo Klimkin 

ukrán külügyminiszterrel. Szijjártó Péter elmondta, az ukrán parlament napirendjére tűzte az 

új oktatási törvény átmeneti időszakának meghosszabbításáról szóló szavazást. Úgy 

fogalmazott, hogy ez sajnos nem garancia a voksolás megtartására. Ezzel kapcsolatban 

emlékeztetett, hogy korábban két ilyen sikertelen kezdeményezés is volt. „Kétségtelenül 

értékeljük az ukrán kormány szándékát, hogy napirendre tűzette a parlamentben a szavazást 

arról, hogy az Európai Unió elvárásainak megfelelően 2023-ig kitolják az átmeneti időszakot 

az új oktatási törvény életbe léptetése előtt” – emelte ki a tárcavezető. 
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Rendszeresen zaklatják az ukrán hatóságok a kárpátaljai magyar önkormányzati 
képviselőket határátlépéskor 
2018. december 6. – MTI, Origo.hu, karpatalja.ma, szon.hu  

Kijevben összeállított feketelista alapján határátlépéskor rendszeresen zaklatják a kárpátaljai 

magyar önkormányzati képviselőket, újságírókat és aktivistákat az Ukrán Biztonsági Szolgálat 

(SZBU) és a határőrség munkatársai - írta csütörtökön a Kárpátalja.ma kárpátaljai magyar 

hírportál. A híroldal szerkesztősége Kárpátalja megyei és járási magyar képviselőknél 

érdeklődött, hogy ki vannak-e téve különleges eljárásnak az ukrán hatóságok részéről 

határátlépéskor. A megkérdezettek mindegyike arról számolt be, hogy az államhatár 

átlépésekor az SZBU és a határőrség munkatársai egy bizonyos listára hivatkozva 

rendszeresen átvizsgálják zsebeiket, autóikat, csomagjaikat. Péter Csaba, a Kárpátalja megyei 

tanács (közgyűlés) képviselője a kiadványnak elmondta, több alkalommal vetették alá 

különleges vizsgálatnak határátkeléskor. Hozzátette, tudomása van arról, hogy a kijevi 

vezetés küldte meg az általa kockázatosnak tekintett személyek listáját a határőrizeti 

szerveknek. 

 

Igazságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! – Példátlan koncepciós per 
Romániában – december 14-én Budapesten 
2018. december 6. – Erdély.ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet keretében kerül megrendezésre az “Igazságot Beke Istvánnak és 

Szőcs Zoltánnak! Példátlan koncepciós per Romániában” c. konferencia, melyen a hallgatóság 

első kézből kaphat információkat az ügyről maguktól az érintettektől. A rendezvényre 

december 14-én sor kerül sor Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri 

Hivatalának Dísztermében. A rendezvény nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

 

Mélyponton: 25 százalék alatt a kormányzó szociáldemokraták támogatottsága 
2018. december 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

Történelmi mélypontra, 25 százalék alá esett vissza a bukaresti kormány vezető erejét képező 

Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága az IMAS közvélemény-kutató intézet friss 

felmérése szerint – közölte csütörtökön a Hotnews.ro ellenzéki hírportál. Az ellenzéki 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) megrendelésére végzett felmérés szerint a PSD-re 

most a választók 24,9 százaléka adná voksát. Ez nemcsak ahhoz képest nagy visszaesés, hogy 

a 2016-os decemberi parlamenti választásokon a PSD-lista a voksok 45,5 százalékát seperte 

be. A szociáldemokraták eddig mindig 30 százalék feletti támogatottságot élveztek, és akkor 

is Románia legerősebb pártjának számítottak, amikor a jobboldalnak sikerült koalíciós 

kormányt alakítania. 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20181206-zaklatjak-az-ukran-hataron-a-karpataljai-magyar-onkormanyzati-kepviseloket.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181206-zaklatjak-az-ukran-hataron-a-karpataljai-magyar-onkormanyzati-kepviseloket.html
https://www.erdely.ma/igazsagot-beke-istvannak-es-szocs-zoltannak-peldatlan-koncepcios-per-romaniaban-december-14-en-budapesten/
https://www.erdely.ma/igazsagot-beke-istvannak-es-szocs-zoltannak-peldatlan-koncepcios-per-romaniaban-december-14-en-budapesten/
https://kronika.ro/belfold/melyponton-25-szazalek-alatt-a-kormanyzo-szocialdemokratak-tamogatottsaga
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Törvénybe iktatnák az ígéreteket – a jogrend részévé tenné az RMDSZ a 
Gyulafehérvári kiáltvány kisebbségi cikkelyét 
2018. december 6. – Krónika 

A száz évvel ezelőtt a gyulafehérvári román nagygyűlésen elfogadott nyilatkozat nemzetiségi 

jogokról szóló cikkelyét az elmúlt száz évben folyamatosan félresöpörték, ezért érezte 

szükségét az RMDSZ annak, hogy most, az Erdély Romániához való csatlakozásának 

szándékát egyoldalúan kimondó nagygyűlés centenáriumán törvénytervezetet nyújtson be, 

amely az ebben a cikkelyben foglaltakat rögzítené törvényben – indokolta a Krónika 

kérdésére Márton Árpád, a tervezet kidolgozója, az RMDSZ képviselőházi frakciójának 

helyettes vezetője azt, miért most terjesztették be a parlamentben a dokumentumot. 

 

„A kisebbségi jogok kérdése nem egy csatatér, ahol az egyik félnek le kell 
gyűrnie a másikat” 
2018. december 6. – transindex.ro 

December 4-én érkezett Kolozsvárra Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi 

különmegbízottja, hogy első kézből értesüljön a kárpát-medencei kisebbségi magyar 

közösségek problémáiról és jogainak érvényesüléséről. Kolozsváron a Magyar kisebbségi 

közösségek: küzdelmek és lehetőségek című nyílt konferencián vett részt szerdán, amely az 

ENSZ-diplomata tájékoztatásának elsődleges helyszíne volt. A konferencia után a 

transindex.ro kérdéseire is válaszolt.  

 

Folytatná az együttműködést az MPP új elnökével is az RMDSZ  
2018. december 6. – transindex.ro, maszol.ro 

„Részünkről továbbra is az együttműködés a járható út, hiszen a következő időszak is fontos 

kihívások elé állítja az erdélyi magyar közösséget. Ha közösen találunk válaszokat, akkor azok 

mindig jobbak, illetve a problémákra a megoldás is könnyebb lesz” – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor azt követően, hogy a Magyar Polgári Párt új elnökével, Mezei Jánossal találkozott 

Gyergyószentmiklóson. A szövetségi elnök teljesen természetesnek nevezte, hogy az MPP 

tisztújítása után a frissen megválasztott elnökkel egy asztalhoz ülnek, és a tervekről beszélnek 

– a jelenről, de főleg a jövőről. Az RMDSZ elnöke elmondta: amikor a Magyar Polgári Pártból 

sarkantyút kovácsol annak elnöke, akkor azt is elismeri, hogy van olyan ló, amellyel haladni 

lehet. A sarkantyúhoz ló is kell, a Szövetség pedig szívesen vállalja ezt a szerepet – 

nyomatékosított. 

 

„Ugyanazt a nyelvet beszéli” az RMDSZ és az MPP 
2018. december 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Először ült egy asztalhoz Mezei János, a Magyar Polgári Párt újdonsült elnöke és Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. A cél az volt – mondta el a 

csütörtökön Gyergyószentmiklóson lezajlott találkozó kapcsán Mezei –, hogy az MPP-nél 

történt tisztújítás után a két erdélyi magyar politikai szervezet vezetői átbeszéljék a korábban 

megkötött együttműködési megállapodásokat. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27569
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27569
http://itthon.transindex.ro/?hir=53767
https://szekelyhon.ro/aktualis/bugyanazt-a-nyelvet-beszelir-az-rmdsz-es-az-mpp


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 7. 
4 

 

Asztalos Csaba: szükség van román-magyar történelmi megbékélésre 
2018. december 6. – transindex.ro 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke nyilatkozott a 

Szabad Európa Rádió román szerkesztőségének az RMDSZ új, a gyulafehérvári 

nyilatkozatban foglaltakra vonatkozó törvénytervezetével kapcsolatban, de szó esett a román-

magyar kapcsolatról és gazdasági kérdésekről is. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

elnökének meglátása szerint a törvénytervezet kommunikációs szempontból nem volt kellően 

előkészítve, ezért rögtön megjelenése után szélsőséges, nacionalista reakció fogadta. Sokan 

úgy értelmezték, hogy az RMDSZ a kormányzó párt képviselőházi többségének elvesztését 

próbálta kihasználni a tervezet benyújtására, holott az ötlet már januárban felmerült, de nem 

kívánták december 1-je előtt benyújtani.  

 

Herbert Dorfmann: az EU feladata is biztosítani a nemzeti kisebbségek 
védelmét  
2018. december 6. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredába és Nagyszebenbe látogat Herbert Dorfmann dél-tiroli 

európai parlamenti képviselő december 6-8. között. Az olaszországi német kisebbség 

képviselőjével a dél-tiroli autonómia működéséről, az európai szintű kisebbségvédelem 

szükségességéről, illetve arról beszélgettek, hogyan kapcsolódik össze a vidékfejlesztés és a 

nemzeti kisebbségek védelmének kérdése. 

 
Sorozatban függesztik fel a gazdálkodó polgármestereket Háromszéken 
2018. december 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna megyében már három település maradt polgármester nélkül, és további elöljárók 

következnek. Egy tévesen értelmezett törvény miatt sorra fejezi le a vidéki önkormányzatokat 

az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és a bíróság, hívta fel a közvélemény 

figyelmét Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök a csütörtöki „megyeinfón” reagált arra, 

hogy miután múlt hónapban felfüggesztették hivatalából a háromszéki Kökös és Lemhény 

polgármesterét a napokban a kézdialmási Molnár István polgármester is tisztség nélkül 

maradt. A következő időszakban hasonló sorsra juthat még a bölöni, dálnoki és 

kézdiszentléleki polgármester is, mivel ügyükben zajlik a bírósági eljárás.  

 

Horváth Anna-ügy: visszautasította a megbízást a bíróság által kijelölt hivatalos 
fordító  
2018. december 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem készült el a december 5-i határidőre annak a beszélgetésnek a hiteles fordítása, amely a 

vád alapját képezi Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester perében. Az október 10-i 

tárgyalás alkalmával kijelölt Ádám Tímea – egészségügyi okokra hivatkozva – visszautasította 

a megbízást, így a legfelső bíróság kénytelen elrendelni újabb fordító kijelölését. Emiatt 

vélhetően késni fog a 2016. május 13-án készült hangfelvételnek a szakértői elemzése, amit 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27568&Asztalos_Csaba_szukseg_van_romanmagyar_tortenelmi_megbekelesre
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/105423-herbert-dorfmann-az-eu-feladata-is-biztositani-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelmet
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/105423-herbert-dorfmann-az-eu-feladata-is-biztositani-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelmet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105449-sorozatban-fuggesztik-fel-a-gazdalkodo-polgarmestereket-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105449-sorozatban-fuggesztik-fel-a-gazdalkodo-polgarmestereket-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105452-horvath-anna-ugy-visszautasitotta-a-megbizast-a-birosag-altal-kijelolt-hivatalos-fordito
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szintén az október 10-i tárgyalás nyomán rendelt el a bíróság. Közben a Maszolnak a Román 

Hírszerző Szolgálat (SRI) és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) együttműködése 

tisztázására irányuló indítványát elutasította a bíróság.  

 

Karácsonyi ajándékkal lepi meg az aradi óvodásokat a Rákóczi Szövetség 
2018. december 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad megyei szervezete együttműködésének köszönhetően 

egy, a nyáron kiosztott ajándékcsomagok után, újabb meglepetés várja az Arad megyei 

magyar nagycsoportos óvodásokat karácsony közeledtével. A magyar nemzetpolitikai 

államtitkárság a 2018-as évet Mátyás király emlékévének nyilvánította. Ez alkalomból a 

Rákóczi Szövetség egy mesekönyvvel és csokoládéval kedveskedik a gyerekeknek az adventi 

időszakban. A könyv címe: Mátyás, az igazságos. A mesekönyv tartalmaz egy levelet, amiben 

többek között felhívják a szülők figyelmét arra, hogy miért jó, ha tavasszal magyar iskolába 

íratják gyermeküket. A szervezők meggyőződése, hogy a magyar iskolaválasztás a magyar 

közösség megmaradásának a zálogát jelenti.  

 

A romániai magyar oktatás helyzetéről tájékozódott Marosvásárhelyen az ENSZ 
kisebbségügyi különmegbízottja 
2018. december 6. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A romániai magyar oktatás helyzetéről tájékozódott Marosvásárhelyen Fernand de Varennes, 

az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, aki romániai magyar politikusokkal, oktatási 

szakemberekkel folytatott megbeszélést. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

tájékoztató hírlevele emlékeztetett, hogy a diplomata a legmagasabb rangú diplomata a 

világon, aki kisebbségvédelemmel foglalkozik és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN), valamint a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége meghívására látogatott 

Erdélybe. Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor házigazdaként elmondta: az erdélyi 

magyarság száz éve vált kisebbséggé, és azóta az anyanyelvű oktatás ügye folyamatos 

küzdelem számára, hiszen a román állam részéről számos kísérlet történt annak 

akadályozására, visszaszorítására. 

 
Autósztráda Hargita megyében: megépülhet hét év alatt, vagy két évtized alatt 
sem 
2018. december 6. – maszol.ro 

Más országokban autópályát építenek, Romániában hazafias mázba csomagolt törvényt fogad 

el a parlament sztrádaépítésről. A Marosvásárhelyet Iași városával összekötni hivatott, 

Egyesülés–autópálya át fogja szelni a Székelyföldet, azon belül a Gyergyói-medencét. Azt, 

hogy a törvényből mikor lesz sztráda, egyelőre csak a jóisten tudja, a jogszabály ugyanis 

egyetlen határidőt tartalmaz: a hatályba lépéstől számított 30 napot belül a kormánynak 

hozzá kell kezdenie a beruházás hatástanulmányának elkészítéséhez. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-romaniai-magyar-oktatas-helyzeterol-tajekozodott-marosvasarhelyen-az-ensz-kisebbsegugyi-kulonmegbizottja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-romaniai-magyar-oktatas-helyzeterol-tajekozodott-marosvasarhelyen-az-ensz-kisebbsegugyi-kulonmegbizottja
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/105417-autosztrada-hargita-megyeben-megepulhet-het-ev-alatt-vagy-ket-evtized-alatt-sem
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/105417-autosztrada-hargita-megyeben-megepulhet-het-ev-alatt-vagy-ket-evtized-alatt-sem
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Amit a generációs különbségekről tudni kell 
2018. december 6. – Nyugati Jelen 

A Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében folytatódik a szülőknek szóló előadássorozat a 

Pro Schola Csiky Gergely Egyesület, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél nyert pályázatának 

köszönhetően, melynek címe: Tájékozott szülő – boldog gyermek, avagy amikor a szülő is jár 

iskolába. December 12-én, szerdán 17 órakor Szicsek Margit magyarországi tanácsadó 

szakpszichológus, főiskolai docens tart előadást a generációs különbségekről. 

 

Haladékot kaptak a Márton Áron Kulturális Központ felépítésére 
2018. december 6. – szekelyhon.ro 

Noha a nyáron a kivitelező cég vállalta, hogy határidőre, azaz az év végére ,,pirosba” felépíti 

Csíkszeredában az új Márton Áron Kulturális Központot a Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium kollégiuma melletti területen, ezt a határidőt mégsem tudják tartani ‒ számolt be 

Darvas-Kozma József címzetes esperes, a Szent Kereszt templom plébánosa. Elmondása 

szerint a gázvezetékkel kapcsolatos előre nem látható nehézségek hátráltatták a munkát, ezért 

haladékot kértek. Az új határidő május vége. „A nehezén már túl vannak, és a téli időszak 

után egyből folytatják a munkát, így a tervek szerint az új határidőig, azaz május végéig 

felépítik pirosba a létesítményt” – részletezte Darvas-Kozma. Hozzátette, a magyar 

kormánytól kapott 4,6 millió lejt egészében az épület felépítésére fordítják, a teljes 

befejezéshez azonban egy további hasonló összegre, több mint 4 millió lejre van szükség. Ezt 

szintén pályázati úton szereznék be. 

 

Kolozsvári konferencián idézték fel a száz évvel ezelőtti erdélyi hatalomváltást  
2018. december 6. – maszol.ro 

Erdélyi magyar történészek, egyetemi oktatók idézték csütörtök délután egy kolozsvári 

konferencia keretében a száz évvel ezelőtti erdélyi hatalomváltást. A rendezvény annak a 

háromperces kisfilmnek a levetítésével kezdődött, amelyet a Janovics Jenő kolozsvári 

filmstúdiója készített az 1918. december 22-én tartott kolozsvári nemzetgyűlésről, amelyen - 

válaszként a gyulafehérvári román nemzetgyűlésre - az erdélyi magyarok több tízezres 

tömege kinyilvánította, hogy „Magyarországgal egyazon népköztársasági állami közösségben 

kívánnak élni, és az egységes és csonkítatlan Magyarország keretein belül követelik minden 

itt lakó nemzet számára a teljes egyenlőséget, szabadságot és önkormányzatot”. A némafilm 

tanúsága szerint az egykori Erdélyi Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács által 

közösen szervezett nagygyűlésnek román felszólalói is voltak.  

 

Kifakadt a megyei tanács elnöke Tanasă újabb „akciója” miatt 
2018. december 6. – szekelyhon.ro 

Dan Tănasa induljon a helyhatósági választásokon, pályázza meg a polgármesteri tisztséget – 

„szólította fel” a hivatásos feljelentőt Tamás Sándor a csütörtöki megyeinfón. Kifejtette, ideje, 

hogy Tănasa színre lépjen, ne a láthatatlan rendszer képviselője legyen”. „Borítékolom, hogy 

200 szavazatot sem szerezne, a jóérzésű románok is Antal Árpád jelenlegi polgármestert 

támogatják” – szögezte le a háromszéki önkormányzat elnöke. Tamás Sándor felidézte, hogy 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/amit_a_generacios_kulonbsegekrol_tudni_kell.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/haladekot-kaptak-a-marton-aron-kulturalis-kozpont-felepitesere
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/105457-kolozsvari-konferencian-ideztek-fel-a-szaz-evvel-ezel-tti-erdelyi-hatalomvaltast
https://szekelyhon.ro/aktualis/kifakadt-a-megyei-tanacs-elnoke-tanas-ujabb-bakciojar-miatt
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ezúttal újra Antal Árpád polgármestert támadta a feljelentő, az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) panaszolta be, mert a „mércéje szerint” december 

1-jén nem volt elég román zászló Sepsiszentgyörgy utcáin. 

 

Kelemen: helyesen jártunk el, amikor törvénytervezetet nyújtottunk be a 
gyulafehérvári ígéretek betartatására  
2018. december 6. – transindex.ro 

Legalább egy racionális párbeszédre akarunk lehetőséget teremteni, nem akarunk semmit 

elvenni a románoktól, Romániától. Viszont ha száz évig erős magyar közösségként 

megmaradtunk, ezután sem szeretnénk eltűnni, elmenni, beolvadni – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének Területi Küldöttek Tanácsán. A száz évvel 

ezelőtti, kisebbségeknek megfogalmazott ajánlást a belső jogrend részévé kívánják tenni. Ez 

azt jelenti, hogy az 1918-as gyulafehérvári ígéreteket a 21. század jogi nyelvezetére írják át – 

fogalmazott a hétfőn iktatott törvénytervezetről a szövetségi elnök. „A román fél gesztusára 

vártunk 2018-ban, az RMDSZ pedig azért lépett most, mert erre nem került sor” – mutatott 

rá Kelemen Hunor.  

 

Diplomatáknál lobbiznak az autonómiáért 
2018. december 7. – Krónika 

Különböző országok nagykövetségeit tájékoztatja Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő a 

székelyek autonómiaköveteléseiről. A Magyar Polgári Párt (MPP) RMDSZ-es színekben 

törvényhozói mandátumot szerzett politikusa csütörtöki sajtótájékoztatóján emlékeztetett, 

már a nyár folyamán levélben fordult több állam romániai külképviseletéhez, személyes 

találkozót kérve annak érdekében, hogy tájékoztassa őket a székelység, a romániai magyarság 

követeléseiről, valamint arról, hogy a tavaly decemberben benyújtott autonómiatervezetet a 

szakbizottságokban és a plénumban is elutasították. Eddig Marco Giungi bukaresti olasz és 

Valerij Kuzmin orosz nagykövettel, továbbá Németország, valamint az Amerikai Egyesült 

Államok nagykövetségének politikai szakértőjével találkozott. Ezen túlmenően a brit, a 

francia és a lengyel külképviseletek vezetőivel is egyeztetni fog. 

 

Hosszú ideje „vesztegel” Borboly Csabáék pere 
2018. december 7. – Krónika 

Közel egy éve, hogy új bírát jelöltek ki a Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és 

tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalásának vezetésére, ám azóta még a tanúk 

újbóli meghallgatása sem kezdődött el a megyei törvényszéken. Mivel az érvényben lévő 

rendelkezések szerint a büntetőperek bizonyítási eljárásait vezető bírának kell meghoznia az 

ítéletet is egy per során, a korábbi bíró pedig áthelyezését kérte, a már elkezdett eljárást 

Borbolyék esetében is meg kell ismételni. Így újfent meg kell hallgatni a vádlottakat, 

amennyiben vallomást akarnak tenni, illetve a tanúkat is. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53776&Kelemen_helyesen_jartunk_el_amikor_torvenytervezetet_nyujtottunk_be_a_gyulafehervari_igeretek_betartatasara
http://itthon.transindex.ro/?hir=53776&Kelemen_helyesen_jartunk_el_amikor_torvenytervezetet_nyujtottunk_be_a_gyulafehervari_igeretek_betartatasara
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Magyar vonatkozásban is ellentmondásos a román Szociáldemokrata Párt 
uralta koalíciós kormányok politikája 
2018. december 7. – Krónika 

Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója úgy véli: a 

kétoldalú kapcsolatok egyes újságírói és politikusi vélemények ellenére jól alakultak az elmúlt 

két évben. „2017-ben Teodor Meleșcanu külügyminiszter Budapesten járt, és kifejtette, hogy 

komoly közös érdekeink vannak nem csupán a kétoldalú gazdasági és a közös infrastruktúra 

kiépítésének ügyében, hanem EU-s, és regionális biztonsági területen is. Közös érdek az 

ukrajnai polgárháború békés megoldása, az energiabiztonság, a Brexit minket nem sértő 

módja, az EU-reform számunkra megfelelő alakulása, az uniós finanszírozás megtartása. A 

magyar fél nyitott az együttműködésre, és szorosabbra szeretné fűzni a visegrádi négyek plusz 

Románia kooperációját is számos infrastrukturális (autópályák, villanyvezeték, vasút, BRUA-

gázvezeték) ügyben” – mondta a Krónika érdeklődésére az elemző. A magyar kormány 

támogatásairól szólva kiemelte, a román nacionalista erők nehezményezik azokat, holott az 

intézmények, épületek állagmegóvásából, az alapvető oktatási, kulturális működések 

támogatásából, a helyi kistermelők segítéséből a románok is profitálnak, lásd a bonchidai 

Bánffy-kastély vagy a parajdi fürdő turisztikai attrakcióvá válását.  

 

Megtagadja Románia a születési bizonyítványát? 
2018. december 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha a parlament elutasítaná a kisebbségi cikkely törvénybe 

iktatását, vagy ha abszurd módon az alkotmánybíróság találná úgy, hogy a „Nagy Egyesülés” 

alapdokumentuma alkotmányellenes, akkor papírunk lenne arról, hogy Bukarest soha, egy 

pillanatig sem gondolta komolyan az 1918–19-ben megszállt és annektált erdélyi és kelet-

magyarországi területen élő őshonos közösségek egyenrangú félként való elismerését. Az 

persze más kérdés, mit is kezdhetünk vele, de ezzel azért máris nullára redukálódna minden, 

a nemzetközi intézmények és a nyugati partnerek előtt mantrázott kijelentés hitele a 

„példaértékű” román kisebbségpolitikáról”. 

 

Szakmai nap az interaktív mesemondásról 
2018. december 6. – Ma7.sk 

Utolsó állomásához érkezett a Comenius Pedagógiai Intézet által életre hívott kistérségi 

pedagógiai szakmai találkozó-sorozat. Ennek a Lévai Juhász Gyula Alapiskola és az 

Ipolybalogi Óvoda adott otthont. „Az interaktív mesemondás szakmai háttere“ címet viselő 

szakmai napot Léván 23 óvodapedagógus és alapiskolai pedagógus, Ipolybalogon pedig 17 

óvodapedagógus tisztelte meg részvételével.  

 

Digitálisemlékezet.eu – Elindult a Fórum Kisebbségkutató Intézet új oldala 
2018. december 6. – bumm.sk  
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/szakmai-nap-az-interaktiv-mesemondasrol
https://www.bumm.sk/regio/2018/12/06/digitalisemlekezeteu-elindult-a-forum-kisebbsegkutato-intezet-uj-oldala
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Mintegy 4200 fotóval elindult a Fórum Kisebbségkutató Intézet új weboldala, a 

digitalisemlekezet.eu, amelynek célja, hogy archív fotók által mutassa be a felvidéki magyar 

közösség elmúlt 100 évét, Dél-Szlovákia térségének az átalakulását, az itt élők hétköznapjait, 

ünnepeit, a mindennapok történetét. A gyűjteményben az adott évszámra kattintva illetve a 

keresőmezőkbe beírt településnévvel vagy szabadszavas kereséssel lehet böngészni, keresni. 

Az oldalra felkerült fotók zöme gyűjtőktől és magánszemélyektől származik, illetve a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet gyűjteményének a része – tájékoztatta a bumm.sk portált Laczkó 

Sándor, az FKI sajtóreferense. 

 

„Hivatásunk magyar, küldetésünk európai” 
2018. december 6. – Felvidék Ma  

A Martosi Közösségi Ház és az Esterházy Akadémia átadási ünnepségével egybekötött 

konferenciát tartottak Martoson, december 5-én. Az átadási ünnepségre az épület előtt került 

sor, több magyarországi és felvidéki közéleti és egyházi személyiség jelenlétében. Orbán 

Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ünnepi beszédében 

kiemelte: fontos, hogy a Kárpát-medencében az Esterházy Akadémiához hasonló, új szellemi 

műhelyek jöjjenek létre, ahol a közéletben aktív fiatalokat képeznek, akik szülőföldjükön 

megmaradva a magyarság évszázadává változtatják a 21. századot. Őry Péter, a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke az átadón visszaemlékezett a 2004. 

december 5-i magyarországi népszavazásra, és rámutatott: Az Akadémia megalakulása 

lehetőséget ad arra, hogy ezt a dátumot pozitív emlékké formálja a felvidéki közösség, mert 

ezentúl december 5-én az Esterházy Akadémia átadására gondolhatunk, amely a felvidéki 

magyar fiatalok jövőjének megteremtését, a magyar közösség további megmaradását 

szolgálja. 

 
A Lajčák-hisztéria margójára: Kőkemény geopolitikai játszma zajlik Szlovákiában 
2018. december 6. – Körkép  

Szlovákiában csaknem kormányválságot okozott – és még okozhat – az ENSZ migrációs 

paktuma. A koalíció pártjai közti feszültséget az SNS robbantotta ki azzal, hogy Miroslav 

Lajčák (Smer) külügyminisztert támadta az ENSZ migrációs paktuma miatt, amihez a szlovák 

diplomácia vezetője, mint az ENSZ közgyűlésének korábbi elnöke és mint szlovák 

külügyminiszter egyaránt a nevét adta. Első ránézésre itt is a migráció kérdése a fő probléma, 

amit a kormánypártok közül legkövetkezetesebben az SNS utasít el. Ám nem szabad 

figyelmen kívül hagyni az események értelmezését az orosz-ukrán szembenállás 

viszonylatából sem. Szlovákia nagyon fontos szerepet játszhat majd az ukrán 

elnökválasztásokban, pontosabban azok eredményének legitimizálásában. 

 

Megtartotta alakuló ülését Komárom új képviselő-testülete 
2018. december 6. – Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk  

December 6-án foglalta el Komárom polgármesteri székét a helyhatósági választásokon 

függetlenként indult Keszegh Béla. Az eskütételre a Tiszti pavilon dísztermében került sor, 

ahol megtartotta alakuló ülését a város újonnan megválasztott képviselő-testülete is. 
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https://felvidek.ma/2018/12/hivatasunk-magyar-kuldetesunk-europai/
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2018/12/06/lajcak-hiszteria-margojara-kokemeny-geopolitikai-jatszma-zajlik-szlovakiaban
https://felvidek.ma/2018/12/megtartotta-alakulo-uleset-komarom-uj-kepviselo-testulete/
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December 6-án 13 órakor a komáromi Tiszti pavilon dísztermében ünnepélyes keretek között 

tette le esküjét az új polgármester, Keszegh Béla, valamint a komáromi városi képviselő-

testület. A 25 tagú testületben tizennyolc független képviselő foglal helyet, s közülük csak 

heten indultak és nyertek valamelyik párt színeiben. A polgármesteri székért hatan szálltak 

versenybe, s Komárom választópolgárainak többsége a függetlenként induló Keszegh Bélára 

adta szavazatát. 

 

A Bethlen Gábor pályázatairól tájékoztatták az érdekelteket Szabadkán 
2018. december 6. – Pannon RTV 

Több mint száz szervezet, egyesület és intézmény képviselőjét érdekelte a pályázati 

lehetőségekről és az elszámolások gyakorlati tudnivalóiról tartott tájékoztató előadás 

Szabadkán. Évi 80 millió forinttal támogatja a Szekeres László Alapítványon keresztül a 

magyar kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a vajdasági magyar civil szervezeteket. 

 

Az anyasági támogatás és babakötvény a határon túli magyar állampolgároknak 
is jár 
2018. december 6. – Pannon RTV 

A magyar állampolgársággal rendelkező családok ez év elejétől igényelhetik az anyaországi 

anyasági támogatást és a babakötvényt is. Mindezt megtehetik akkor is, ha Magyarország 

határain kívül élnek. 

 
125 éves a muzslyai iskola 
2018. december 6. – Vajdaság MA 

Jubileumi iskolanapot tartottak ma Muzslyán, ugyanis 125 éve folyik ebben a faluban az 

oktató-nevelői munka. Minden évben december 6-án rendeznek ebből az alkalomból 

ünnepséget, és így volt ez az idén is. Ünnepi műsort állítottak össze a pedagógusok a 

diákokkal egyetemben, amely során a legsikeresebb tanulók mutatták be tehetségüket, 

szavalattal, dallal, zenével, jelenetekkel léptek a közönség elé. 

 

 Megjelent a Vajdasági Szép Magyar Könyvpályázat 
2018. december 6. –  Szabad Magyar Szó  

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idei évben is felhívja a kiadókat, kiadói 

tevékenységet is ellátó szervezeteket, hogy vegyenek részt a Vajdasági Szép Magyar Könyv 

pályázaton, amelyet a Szövetség az év legszebben gondozott magyar nyelvű vajdasági 

könyveinek társadalmi elismeréseként alapított. A pályázaton a 2018. január 1. – december 

31. közötti időszakban megjelent kiadványokkal vehetnek részt. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bethlen-gabor-palyazatairol-tajekoztattak-az-erdekelteket-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-anyasagi-tamogatas-es-babakotveny-hataron-tuli-magyar-allampolgaroknak-jar
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-anyasagi-tamogatas-es-babakotveny-hataron-tuli-magyar-allampolgaroknak-jar
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23105/125-eves-a-muzslyai-iskola.html
https://szabadmagyarszo.com/2018/12/07/megjelent-a-vajdasagi-szep-magyar-konyv-palyazat/
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Az ukrán parlament megszavazta az ukrán-orosz barátsági szerződés 
megszüntetését 
2018. december 6. – karpatalja.ma 

Megszavazta az ukrán parlament csütörtökön az ukrán-orosz barátsági szerződés 

megszüntetését. Az indítványt – amelyet Petro Porosenko ukrán elnök terjesztett be – a 450 

fős parlament 277 képviselője támogatta. Ellene szavazott az Ellenzéki Blokk teljes frakciója, 

amely tömörülés a kijevi Majdan-tüntetések nyomán hivatalából menesztett Oroszországba 

menekült exállamfő, Viktor Janukovics egykori híveiből alakult. Az előterjesztés értelmében a 

szerződés lejártakor, azaz 2019. április 1-jével szűnik meg. Az indoklás szerint az Ukrajnával 

szembeni orosz fegyveres agresszió következtében jelentős mértékben sérült a szerződés. 

 

Újra ProAgri Napok 
2018. december 6. – karpatalja.ma 

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány immár negyedik éve megszervezi a ProAgri Napokat, 

mely rendezvény a gazdáink által fontosnak tartott aktuális kérdések megvitatását célozza. A 

rendezvénysorozat első napján, még szeptemberben a dióültetvény létesítésének kérdéskörét 

jártuk körül úgy, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara segítségével 

meglátogattunk közel 70 gazda részvételével egy működő, 15 éve termőre fordult 

dióültetvényt. 

 

A lelki egészségről több megközelítésben 
2018. december 6. – Kárpátalja 

Egész napos programot szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az 

intézmény Pedagógia és Pszichológia Tanszéke a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés 

Társaság (KMMT) közreműködésével a lelki egészség kapcsán. – Kárpátalján 2015-ben, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán, a Károli Gáspár Református Egyetem 

szakmai irányításával indult el a mentálhigiénés segítő szakember képzés. Ilyen vagy ehhez 

hasonló Ukrajnában jelenleg nem létezik. A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság az 

első évfolyam diplomaszerzésével egy időben alakult, azzal a céllal, hogy vidékünkön is 

meghonosítsa a mentálhigiéné, vagyis a lelki egészség fontosságát – tájékoztatott dr. 

Berghauer-Olasz Emőke, a társaság elnöke. Ezzel a céllal került megrendezésre most első 

alkalommal a Lelki Egészség Napja. 

 

Orbán Viktor: Nem ismerek olyan gazdasági ügyet, amelynek az értéke 
meghaladná 800 év barátságát 
2018. december 6. – Képes Újság 

Andrej Plenković horvát kormányfő meghívására hétfőn egynapos munkalátogatásra 

Zágrábba érkezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A horvát tárgyalóbizottság tagja volt 

Jankovics Róbert, a horvát parlament magyar képviselője is, akit egy héttel korábban 

Budapesten fogadott a magyar miniszterelnök az Országházban. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-parlament-megszavazta-az-ukran-orosz-baratsagi-szerzodes-megszunteteset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-parlament-megszavazta-az-ukran-orosz-baratsagi-szerzodes-megszunteteset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/ujra-proagri-napok/
https://karpataljalap.net/2018/12/06/lelki-egeszsegrol-tobb-megkozelitesben
https://kepesujsag.com/orban-viktor-nem-ismerek-olyan-gazdasagi-ugyet-amelynek-az-erteke-meghaladna-800-ev-baratsagat/
https://kepesujsag.com/orban-viktor-nem-ismerek-olyan-gazdasagi-ugyet-amelynek-az-erteke-meghaladna-800-ev-baratsagat/
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Eszék város kitüntetésében részesült Magdika Dániel 
2018. december 6. – Képes Újság 

Magdika Dániel, az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület elnöke az Eszék Város 

Pecsétje című rangos kitüntetésben részesült az eszéki magyar közösség érdekében végzett 

több évtizedes munkájáért. 

 

Magyar est Nagygoricán 
2018. december 6. – Képes Újság 

Idén Nagygorica településen (Velika Gorica) került sor Zágráb megyei nemzettársaink 

hagyományos magyar estjére. A Zágráb megyei magyar képviselő, Berkes Imre által 

szervezett összejövetel iránt évről évre nagyobb az érdeklődés. 

 
Gyertyagyújtással emlékeztek a délvidéki vérengzések áldozataira 
2018. december 6. – Képes Újság 

A Hegyalja Ifjúsági Egyesület minden évben megemlékezik a partizánok délvidéki 

vérengzéseinek az áldozatairól. Idén 100 mécsest gyújtottak az ártatlanul legyilkolt áldozatok 

tiszteletére a Csúza központjában elhelyezett emléktábláknál. 

 

Féltve őrzött rétfalusi emlékek 
2018. december 6. – Képes Újság 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület tagjai múlt vasárnap, Eszék város napja 

alkalmából Rétfalusi emlékek címmel rendeztek kiállítást saját székházukban, ahol ezúttal a 

rétfalusi viseletet mutatták be. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. december 6. – Kossuth Rádió 

 

VII. Kárpát-medencei Összefogás Fórum 

A VII. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon a Földművelésügyi Minisztérium meghívásának 

eleget téve találkoztak Budapesten az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai és muravidéki 

gazdaszervezetek képviselői.  A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a határon túli gazdák 

megismerkedjenek és együttműködést alakítsanak ki egymással. Ternovácz Fanni 

összeállításában elsőként Farkas Sándor miniszter-helyettest halljuk. 
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https://kepesujsag.com/eszek-varos-kitunteteseben-reszesult-magdika-daniel/
https://kepesujsag.com/eszek-varos-kitunteteseben-reszesult-magdika-daniel/
https://kepesujsag.com/magyar-est-nagygorican/
https://kepesujsag.com/gyertyagyujtassal-emlekeztek-a-delvideki-verengzesek-aldozataira/
https://kepesujsag.com/feltve-orzott-retfalusi-emlekek/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-06_18-02-00&enddate=2018-12-06_18-40-00&ch=mr1
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Tudósítás a rozsnyói önkormányzat alakuló üléséről 

Szlovákiában november 10-én zajlottak le a helyhatósági választások. A voksolás óta sorra 

tartják alakuló üléseiket az önkormányzatok. Az ünnepi ülések forgatókönyve szinte 

mindenütt hasonló: eskütétel, szakmai bizottságok megválasztása és a települések első 

embereinek bérmeghatározása. 2011 után először a karácsonyfa alá fizetésemelést is kapnak 

Szlovákiában a polgármesterek, amit még októberben szavazott meg a szlovák parlament. 

Munkatársunk, Palcsó Zsóka a rozsnyói önkormányzat alakuló ülésén járt.  

 

3 évvel ezelőtt alapították a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Egyesületet 

Szlovákiai magyar politikus nők 3 évvel ezelőtt alapították a Femine Fortis – Erős Nők 

Polgári Egyesületet. Legfőbb céljuk, hogy egyre több magyar nőt vonjanak be a felvidéki 

közéletbe. Az egyesületben a közelmúltban tisztújítást is tartottak. A Femine Fortis új elnökét, 

Neszméri Tündét Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Interjú Tarpai Józseffel 

Kárpátalja Ukrajna iparilag fejletlenebb régiói közé tartozik, ezért a turizmus a helyi 

magyarok egyik fő bevételi forrása. A megyében a turizmussal foglalkozóknak a Turisztikai 

Tanács a fő szakmai -érdekvédelmi szervezetük, amelynek jelenleg 160 tagja van. Tiszteletbeli 

elnökük Tarpai József, akit Iváncsik Attila kérdezett. 

 

Temesváron felgyorsult az Új Ezredév Református Központ építése 

Temesváron felgyorsult az Új Ezredév Református Központ építése. A Makovecz Imre 

tervezte épületegyüttes alapjait még 1999-ben rakták le, de az építkezés pénzhiány miatt 

lassan haladt, volt amikor évekig szünetelt is. A magyar kormány 2016-ban a már korábban 

elkezdett Makovecz-épületek befejezésének támogatásáról döntött. Így a temesvári építkezés 

is anyaországi és uniós támogatással kiegészítve valósul meg.  A Makovecz Imre által papírra 

vetett terveket egy temesvári mérnökcsoport valósítja meg, amelynek vezetője Nagy-György 

Tamás, építőmérnök azt mondja: ha megépül a központ, ez lesz Temesvár legszebb épülete.  

 

Az aradi magyar óvodások és az elemi iskolások is találkozhattak már a 

Mikulással 

Az aradi magyar óvodások és az elemi iskolások is találkozhattak már a Mikulással, aki az 

Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet meghívására idén is eljött és ajándékokkal jutalmazta meg az 

aradi kerületi magyar óvodákba és iskolákba, valamint a Csiky Gergely Főgimnáziumban járó 

gyerekeket, több mint 350-et. Nemcsak a kicsik voltak megilletődve, hanem maga a Mikulás 

is, aki  meghatottan mesélt erről Pataky Lehel Zsolt mikrofonja előtt.  


