Szijjártó: a Velencei Bizottság is úgy látja, hogy az ukrán nyelvtörvény is
szembemegy a nemzetközi joggal
2019. december 7. – MTI, Mandinder, 888.hu, hirado.hu, origo.hu, Magyar Nemzet
A Velencei Bizottság friss szakvéleménye ismételten világossá tette, hogy az előző ukrán
elnök hivatali idejében elfogadott nyelvtörvény elveszi a nemzeti közösségek már meglévő,
szerzett jogait az anyanyelv-használattal kapcsolatban - közölte a külgazdasági és
külügyminiszter szombaton az MTI-vel. Szijjártó Péter közleményében azt írta: bizonyítást
nyert tehát, hogy az oktatási törvény után a nyelvtörvény is szembemegy a nemzetközi
joggal és Ukrajna kötelezettségvállalásaival. Az előző ukrán elnök, Petro Porosenko és az
előző kijevi parlament által támogatott törvények fel akarták számolni a kisebbségi
nyelvhasználatot az élet minden területén - tette hozzá, hangsúlyozva, ez Magyarország
számára elfogadhatatlan. A magyar kormány azonban továbbra is úgy gondolja, "új elnök, új
remény" - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a tavasszal megválasztott Volodimir
Zelenszkijre utalva. Amint a kárpátaljai magyarok visszakapják az elvett jogaikat,
Magyarország újra támogatni fogja Ukrajna NATO-integrációs folyamatát.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kárpátaljai magyar vezetőkkel tárgyalt az ukrán oktatási miniszter Ungváron
2019. december 6. – MTI, hirado.hu, Pestisracok.hu, karpatalja.ma
A kisebbségekre nézve hátrányos ukrán oktatási törvény alkalmazásáról tárgyalt a
kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel Hanna Novoszad ukrán oktatási miniszter
egynapos kárpátaljai munkalátogatása során pénteken Ungváron. A megbeszélésen a
tanügyi tárcavezető Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ)
elnökével, Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elnökével és Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
elnökével az ukrán oktatási törvénynek a kárpátaljai magyar nyelvű oktatást érintő kérdéseit
tekintette át. A kárpátaljai magyar tárgyalóküldöttség tagja volt Buhajla József,
Magyarország ungvári főkonzulja is - adták hírül kárpátaljai hírportálok. A tárgyalást
követően Brenzovics László a sajtónak elmondta, nem közeledtek az álláspontok a
kisebbségi jogokat sértő ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban.

A határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta Németh Zsolt
Washingtonban
2019. december 9. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, Hír Tv, Híradó, maszol.ro,
Felvidék Ma, Körkép
A határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta Németh Zsolt, a magyar
parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban, az amerikai magyarok legnagyobb
ernyőszervezetének díszvacsoráján pénteken. Az 1991-ben alapított Magyar Amerikai
Koalíció (HAC) immár 28. alkalommal rendezte meg szokásos ünnepi gálavacsoráját a
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Balog Zoltán és Gaál György kapta a Kincses Kolozsvár-díjat

Vezető hírek

washingtoni magyar nagykövetség dísztermében. Szabó László magyar nagykövet évet
összegző köszöntőbeszéde után Németh Zsolt méltatta a 30 évvel ezelőtti magyarországi
rendszerváltoztatást, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet játszott a
változásban. Mint fogalmazott, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak ismét fontos szerepe
van a közép-európai biztonság és stabilitás biztosításában. Nemcsak újraegyesítjük KözépEurópát, hanem újra is építjük - mondta. Beszédében utalt a 100 évvel ezelőtti trianoni
békediktátumra is, amelynek jövőre lesz az emlékéve.

Román Trianon-komplexus
2019. december 6. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „bár talán joggal vádolják sokan azzal a világtörténelem egyik
legigazságtalanabb és legkárosabb diktátumát elszenvedő magyarokat, hogy Trianonkomplexusban szenvednek, a jelek szerint a diktátum nyertesének számító románok
körében legalább olyan mértékű Trianon-komplexus tapasztalható, mint a magyarokéban”.

Erdély

2019. december 9. – MTI, Híradó
Kincses Kolozsvár-díjat vett át vasárnap este Balog Zoltán miniszterelnöki biztos és Gaál
György helytörténész a Kolozsvári Magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesülettől.
Amint Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke méltatásában elmondta: Balog
Zoltán fontos segítséget nyújtott a Kolozsvári Magyar Napok megszervezéséhez. Emellett
lelkészként, államtitkárként, az emberi erőforrások minisztereként, miniszterelnöki
megbízottként egyszerre képes megfelelni a pragmatikus világi szempontrendszernek és a
hit szempontrendszerének. A díjátadót követően a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatta
be A Tenkes kapitánya című táncjátékát. Az előadás előtt Brendus Réka, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a főosztályvezetője arról beszélt,
hogy az Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította az idei évet abból az
alkalomból, hogy a főnemest 315 évvel ezelőtt választották erdélyi fejedelemmé
Gyulafehérvárott. Erre az alkalomra készült a Zsuráfszki Zoltán által rendezett táncjáték,
amelyet a nemzetpolitikai államtitkárság a Kárpát-medence 12 városába visz el.

Erdélystat: Székelyföldön lassult a népességfogyás, idén többen születtek,
mint tavaly
2019. december 6. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
A 2019. január–szeptember közötti időszakban Erdélyben a születések száma 1%-kal, a
halálozásoké pedig 0,8%-kal alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában. Így Erdély
népessége az előző évihez hasonló mértékben, több mint 12 ezer fővel csökkent
háromnegyed év alatt. A házasodási kedv lényegesen visszaesett 2018-hoz képest, olvasható
az Erdélystat honlapján közzétett sajtóközleményében. A közlemény szerint a két magyar
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Erdély

többségű székely megyében azonban 2019. január–szeptemberben az élveszületések száma
3,4%-kal magasabb, a halálozások száma pedig 1,5%-kal alacsonyabb volt az egy évvel
korábbinál. Így – az összerdélyi folyamatokkal szemben – az előző évhez viszonyítva
figyelemre méltóan lassult a népességfogyás a Székelyföldön, a nyári hónapokban pedig a
születések száma minimálisan meg is haladta a halálozásokét.

Megnézték, hogyan működik a többnyelvűség a partiumi városok karácsonyi
vásárában
2019. december 6. – maszol.ro
Miután Kolozsváron csak a Musai–Muszáj akciócsoport nyomására kerültek ki magyar
nyelvű üdvözlőszövegek a kolozsvári karácsonyi vásár kapujára, megnézték, hogy a
magyarok által jelentős arányban lakott Nagyváradon és Szatmárnémetiben figyeltek-e a
többnyelvűségre.

Egyedülálló képzési lehetőséget kínál a Pető Intézet Illyefalván és
Csíkszeredában
2019. december 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A Semmelweis Egyetem keretében működő, a mozgásukban korlátozottak rehabilitációjával
foglalkozó Pető Intézet legutóbbi csíkszeredai szűréseinek eredményeiről, illetve az erdélyi
kihelyezett képzéséről számolt be sajtótájékoztató keretében pénteken Csíkszeredában
Csuka Pál, az intézet külkapcsolatokért felelős igazgatója, illetve Túri Ibolya a Semmelweis
Egyetem Pető András Karának tudományos dékánhelyettese.

Hatalmas felháborodást szült a Székelykeresztúr főterén lobogó négy román
zászló
2019. december 6. – szekelyhon.ro
Rengeteg kommentelő fejezte ki nemtetszését a közösségi médiában, amiért
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala négy román zászlót helyezett ki az intézmény előtti
térre a december 1-jei román nemzeti ünnepet megelőző napokban. A polgármester
válaszában a hatályos törvényekkel, illetve toleráns gondolkodásával indokolja tettét, amit
egy politikai csata első lépéseként írt le.

Hét éve indult, most lezárult az ingyenes érettségifelkészítő program
2019. december 6. – szekelyhon.ro
Több szempontból is sikeresnek mondhatók a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és az
Orbán Balázs Intézet Egyesületének (OBIE) román nyelv és irodalomból, valamint
matematikából szervezett ingyenes székelyföldi, valamint a szórványt is érintő érettségi
felkészítői. A magyarországi támogatással megvalósított projekt hét éve indult, pénteken
pedig értékelték az ezidő alatt elért eredményeket Székelyudvarhelyen.
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2019. december 6. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Másodfokon megnyerte a rágalmazás miatt indított pert Tőkés László azok ellen a volt
titkosszolgálati vezetők ellen, akik egy televíziós műsorban magyar kémnek nevezték, és azt
állították, hogy Tőkés László az 1989-es temesvári ellenállása során pénzt kapott a magyar
titkosszolgálattól. A Bukaresti Táblabíróságon pénteken kimondott ítélet kivonatát a
bíróságok portálján tették közzé. Az ítélet megváltoztatta a Tőkés László számára
kedvezőtlen elsőfokú ítéletet, és megítélte Tőkés Lászlónak a kért egylejes erkölcsi
kártérítést, amit Filip Teodorescunak, a kommunista politikai rendőrség (Securitate)
kémelhárítása helyettes vezetőjének, és Ioan Talpeșnek, a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE)
volt igazgatójának kell kifizetnie.

Erdély

Pert nyert Tőkés László az őt kémnek nevező egykori titkosszolgálati vezetők
ellen

Milyen valóságban élnek az erdélyi magyar médiások?
2019. december 7. – transindex.ro
A Babeș—Bolyai Tudományegyetem harmadéves kommunikációs hallgatói által 11.
alkalommal szervezett szakmai konferencián, a Kommunikációs Napokon megtudhatták,
hogy egyes erdélyi magyar sajtóorgánumok vezetői, képviselői: Kovács Péter a Kolozsvári
Rádiótól, Stanik Bence az Igen, tessék!-től, Sevecsek Renáta a Paprika Rádiótól, Fall Sándor
a Főtértől, illetve Márkus Etelka televíziós szakember mit gondolnak a valóság
megjelenítéséről. A Média és valóság című kerekasztalbeszélgetés résztvevői ugyanis többek
között arról számoltak be, hogy miként látják az erdélyi magyar újságírók munkáját és saját
tevékenységük kereteit.

Prima-díjat nyert a szamosújvári Téka Alapítvány
2019. december 7.- maszol.ro
Prima-díjjal tüntették ki pénteken este a budapesti Művészetek Palotájában megrendezett
gálaesten magyar népművészet és közművelődés kategóriában a szamosújvári Téka
Alapítványt. A díjat a szervezet alapítója és elnöke, Balázs-Bécsi József vette át, aki az alábbi
Facebook-bejegyzésben fejezte ki háláját mindazoknak, akik jelölték a Téka Alapítványt és
szavaztak rá. „A Prima Díj a Téka munkájának eddigi legnagyobb társadalmi elismerése. Az,
hogy kiérdemeltük nemcsak a mostani munkatársak, kollégák érdeme hanem minden volt
és jelenlegi tékásé. Hiszen minden generáció a szervezetben végzett munkájával hozzátett
valamilyen értéket , hozzájárult ahhoz, hogy megismerjenek és elismerjenek. Szép volt , jó
volt ott lenni a díjátadáson , tényleg a magyar nemzet elitje vett körül, de a legjobb volt
visszasietni a barátok, munkatársak közé és velük együtt ünnepelni ” - írja Balázs-Bécsi
József.

Még nincs új prefektusa Hargita megyének
2019. december 7. – szekelyhon.ro
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Egyelőre nincs prefektusa Hargita megyének, a kormányhivatal vezetőjének feladatkörét
Petres Sándor alprefektus látja el mindaddig, amíg ki nem nevezik a tisztségéből elmozdított
Jean Adrian Andrei utódját. Mint elmondta, nem minden esetben helyettesítheti a
prefektust, például birtokleveleket nem írhat alá helyette. Egyébként minden más területen,
a katasztrófavédelemtől a jogi ügyekig elláthatja a tisztséghez kapcsolódó feladatokat –
pontosított. Petres Sándor szerint ideiglenes állapotról van szó, ez nem sokban különbözik
attól, mint amikor a prefektus a szabadságát tölti, és helyettesíteni kell. Reméli, nem is lesz
ennél hosszabb ez a megbízatás.

Már csak Strasbourgban bízik a Fogolyán-örökös: három évtizede küzd jussa
restitúciójáért Szotyori-Nagy Áron
2019. december 8. – Krónika
Három évtizede húzódik a háromszéki Fogolyán család örökösének, Szotyori-Nagy Áronnak
az ingatlan-visszaigénylési kálváriája. A hosszú évek óta tartó pereskedések során az örökös
a Sepsiszentgyörgyön visszaigényelt ingatlanok és földterületek csak egy részét kapta vissza
eddig. A 75 éves férfi arra panaszkodik, hogy a székelyföldi RMDSZ-es elöljárók is csak
nyilatkozatok szintjén támogatják a restitúciót.

Megújult a tordai unitáriusok temploma, az iskoláért tovább harcolnak
2019. december 8. – Krónika
Nemcsak valahová tartozunk, hanem valakinek is – jelentette ki az utánunk jövő generációk
iránti felelősségre utalva Balog Zoltán, a magyar kormány korábbi minisztere a tordai
unitárius templom vasárnapi avatóünnepségén. „Ünnepelni akartunk. 2018-ban mások is
ünnepeltek, ők mást ünnepeltek és másként. Mi úgy gondoltuk, hogy nekünk úgy kell
ünnepelnünk, ahogy ez a mi keresztény kultúránknak megfelel” – hangsúlyozta Balog
Zoltán. Rámutatott, a magyar nép számára a történelem „tanítás és élet”. „És a
történelemnek a legfontosabb tanulsága az, hogy az élet nem velünk kezdődik, és nem is
velünk ér véget” – hívta fel a figyelmet a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma
korábbi vezetője. Abból élünk, ami előttünk történt, és mi is tartozunk, nem csak valahová,
hanem valakiknek – utalt a következő generációkra. Balog Zoltán a templomfelújításhoz
nyújtott segítségéért különleges ajándékot kapott: Dávid Ferenc kelyhének ezüstmásolatát,
hogy emlékeztesse „a tordai örökségre”.

Párbeszéd helyett a történelemmel manipulálnak a politikusok
2019. december 9. – Krónika
A magyarokat és Magyarországot hergelő politikai lépésnek tartják a Krónika által
megkérdezett román történészek, szociológusok, politikai elemzők azt a szociáldemokrata
törvénytervezetet, amely Trianon napjává nyilvánítaná június 4-ét. A Krónikának
nyilatkozók egységesen állítják: a románok számára nincs jelentősége a trianoni
békeszerződésnek, hiszen Románia 1918. december elsejéhez köti Erdély hovatartozásának
kérdését. A szociáldemokrata politikusok kezdeményezése csak arra jó, hogy hergelje a
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Falathová: "Köszönöm a magyarok lelki támogatását. Őszintén meghatott, és
meggyőzött arról, helyes, amit teszek"
2019. december 6. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép
A meghurcolt, és állásából elbocsátott szlovák muzeológus nyilatkozott a Ma7.sk-nak.
„Röviddel a 2018 decemberében megjelent interjú után a Pozsonyi Városi Múzeum
igazgatója, Peter Hyross tudtomra adta, hogy nem ért egyet a nézeteimmel, és nem számol
velem a továbbiakban a múzeumban. Arra kért, hogy mondjak fel, amit persze
elutasítottam, mivel nem láttam erre okot. Vártam, hogy ki fognak rúgni, de mivel az eset
nagy médiavisszhangot váltott ki, így az igazgató ezt nem engedhette meg magának.
Ugyanakkor a szakmai munkám sem volt befejezve, melyen a múzeumba való belépésem
óta dolgoztam. Mindenszentek előtt egy héttel a múzeum folyosóján véletlenül megtudtam,
hogy már nem leszek a múzeum alkalmazottja. Amikor az igazgató értesült arról, hogy
valaki elárulta ezt nekem, behívatott, hogy közölje, elbocsátanak.”

Felvidék

magyar kisebbséget és rontsa a viszonyt Magyarországgal, hiszen egy megkésett szimbolikus
visszavágásként értékelhető.

A remény vagy a közöny lesz az erősebb?
2019. december 7. – Ma7.sk
A magyar érdekképviselet parlamentbe jutása leginkább azon múlhat, hogy a felvidéki
magyar választók, az ötpárti együttműködés meghiúsulása ellenére mennyire érzik majd
korszakváltásnak: a 2009 óta tartó megosztottság lezárásának a Magyar Közösségi
Összefogás listáját. Múlt csütörtökön, az elhúzódó tárgyalási folyamat végére pontot téve, az
MKP, az Összefogás mozgalom és a Magyar Fórum aláírták a választási együttműködésről
szóló megállapodást. A szövetséges pártok a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű
választási párt listáján méretik meg magukat a február 29-én esedékes választásokon.
Véglegessé vált az is, hogy a Most-Híd és az MKDSZ külön listán indul a választók
bizalmának megszerzéséért.

Alakulófélben a Magyar Tanács, hogy a „magyar hang” is hallható legyen
2019. december 8. – Ma7.sk
Ma délelőtt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tanácskozásra hívta Érsekújvárba a civil
szervezeteket és a politikai pártok képviselőit azzal a céllal, hogy megvitassák a Magyar
Tanács meghirdetésével kapcsolatos elképzeléseiket. Mint azt a kerekasztal meghívójában
kifejtette, a szlovákiai magyar társadalom frusztráló időszakon van túl. A nagykoalíciós
tárgyalások eredménytelenül végződtek és két magyar blokk indul a választásokon, ennek
hatására pedig tovább fokozódhat a társadalom passzivitása és a közügyektől való elfordulás
mértéke is növekedhet. Könnyen abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy mások
döntenek a fejünk felett. Kulcsfontosságú, hogy ne csak rövid, de hosszú távon is képesek
legyünk keretbe foglalni a tennivalókat és jövőképet alkotni. A Magyar Tanács ambíciója,
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2019. december 8. – Ma7.sk
A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya december 7-én ünnepelte a Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közművelődési Szövetség megalakulásának hetvenedik évfordulóját a losonci
zsinagógában. Tárogatószóval és a Szózat közös eléneklésével kezdődött a Csemadok
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség, melyen a járás minden
alapszervezete képviseltette magát. Koronczi Ferenc, a Csemadok Nógrádi Területi
Választmányának elnöke megnyitóbeszédében hangsúlyozta: az esemény lehetőséget ad,
hogy megálljunk, visszatekintsünk, számot adjunk, erőt merítve ezzel az újabb kihívások
leküzdésére. Sajnálatát fejezte ki, hogy egykor 27 alapszervezet működött a járásban, mára
ez a szám 13-ra csökkent.

Topolya: Támogatás a kistermelőknek
2019. december 6. – Vajdasag.ma
Közel 15 millió dináros keretből folyósít vissza nem térítendő támogatásokat a topolyai
önkormányzat a mezőgazdasági termelőknek. Családi gazdaságok pályázhattak és idén
rekordszámú, 730 igénylés érkezett és kivétel nélkül meg is felelnek a pályázati kiírásnak. Az
első 200 termelő már alá is írta a szerződéseket.

Felvidék

Csemadok 70 Losoncon

Vajdaság

hogy létrejöjjön egy olyan, hosszú távon működőképes intézmény, ami új szintre emeli a
társadalmi párbeszédet.

Várhelyi Olivérrel tárgyalt Pásztor István
2019. december 6. – Pannon RTV
Várhelyi Olivér uniós bővítési biztossal találkozott ma Brüsszelben Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke és Damir Zobenica alelnök.
A mostani egyeztetés annak a jele, hogy az Európai Unió készen áll a partneri
együttműködésre Szerbiával - jelentette ki Pásztor. Hozzátette, az új biztos megválasztásával
Szerbia sokkal több optimizmussal tekinthet az uniós bővítésre. Várhelyi egy olyan
szakember, aki jól ismeri a Nyugat-Balkán helyzetét, elkötelezett, és készen áll konkrét
lépéseket tenni a térség európai perspektívájának erősítéséért.

Megnyitották a Regionális Innovációs Startup Központot Szabadkán
2019. december 6. – Pannon RTV
Rendkívül sikeresek lehetnek azok a fiatalok, akik már egyetemista korukban belekezdenek
valamilyen innovatív startup vállalkozásba. Ez hangzott el ma a szabadkai Regionális
Innovációs Startup Központ megnyitóján. Az eseményen részt vett Palkovics László,
Magyarország innovációs és technolóigai minisztere, valamint Nenad Popović, innovációval
és technológiai fejlődéssel megbízott szerb tárca nélküli miniszter.
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2019. december 6. – Vajdasag.ma
Nagybecskereken hagyományosan az egyházmegye hittanosaival szokták meggyújtani a
Nepomuki Szent János székesegyház adventi koszorúján az első gyertyát, erre szervezetten
ma került sor. A fiatalok mellett ezúttal a központi esperesi kerület idős személyeit is
meghívták, és mindannyian kaptak egy-egy mécsest, így szimbolikusan mindenki
részesedett az advent első hetében a gyertya meggyújtásában.

Vajdaság

Közös adventi gyertyagyújtás volt a nagybecskereki székesegyházban

Betlehemezők találkozója Óbecsén

Kilenc település csatlakozik Beregszászhoz
2019. december 6. – karpatalja.ma
Ihor Bondarenko kárpátaljai kormányzó elfogadta a Beregszászhoz közeli falvak önkéntes
csatlakozási szándékát a város területi közösségéhez – olvasható Babják Zoltán beregszászi
polgármester közösségi oldalán. A megyei állami közigazgatási hivatal vezetőjének rendelete
szerint megfelel Ukrajna Alkotmányának az a határozattervezet, mely szerint Jánosi,
Balazsér, Gát, Csikósgorond, Gecse, Kígyós, Nagybakta, Badaló és Halábor csatlakozik a
Beregszászi kistérséghez.

Kárpátalja

2019. december 6. – Pannon RTV
Hatodik alkalommal tartották meg az óbecsei Than Emlékházban a Betlehemezők
találkozóját. Idén péterrévei, bácsföldvári, óbecsei és erzsébetlaki gyermekek álltak
színpadra a pásztorjátékkal. Az óbecsei Schola Cantorum gyermekkórusának fellépésével
kezdődött Óbecsén a Betlehemezők hatodik találkája. A rendezvényen először vettek részt
erzsébetlaki gyerekek.

„Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát” – átadták a felújított oroszi iskolát
2019. december 7. – karpatalja.ma
Az Oroszi Általános Iskola mérföldkőhöz érkezett ebben az esztendőben – fennállásának 50.
évfordulóját ünnepli. E jeles esemény megkoronázásaként átadásra került a „Keleti
Partnerség Ukrajna 2019 – Fejlesztési együttműködés Kárpátalján” projekt keretében
felújított épület. A projekt lebonyolítója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági
Alapítvány volt.

Kopogtató: lovas szekéren Európába
2019. december 7. – karpatalja.ma
Hiába mutatott piros lapot az előző kormánynak a kárpátaljai magyarság 90%-a, az idő
előrehaladtával egyre inkább kénytelenek vagyunk belátni: a tartalom a régi, csak a
csomagolás változott. Lett például egy huszonkilenc éves, tanintézményben egy percig sem
dolgozó oktatásügyi miniszterünk, aki a héten tiszteletét tette megyénkben és
tárgyalóasztalhoz ült a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel is. Ha elég naivak voltunk
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Hetedik alkalommal díjazták a kárpátaljai kedvenc pedagógusokat
2019. december 7. – karpatalja.ma
Hetedszer szavazták meg a Kedvenc tanárom-2019 online verseny keretében a legjobb
magyar kárpátaljai tanárt, óvónőt és tanítót. A díjak átadására december 7-én került sor a
beregszászi Pásztor Ferenc Ház nagytermében. A szervező, a Kárpátaljai Ferences Misszió
Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesülettel együttműködve a rendezvényt
egybekötötte Marosi Anita kárpátaljai nagycsaládról szóló harmadik interjúkötetének
bemutatásával.

Kárpátalja

ahhoz, hogy ne sejtsük a Velencei Bizottság előtti politikai színjátéknak a látogatást, a
Soros-ösztöndíjas szakember gyorsan lerántotta azt a bizonyos leplet és leszögezte: eszük
ágában sincs változtatni az oktatási törvény 7. cikkelyén.

Regionális Mikulás-nap Badalóban
2019. december 7. – Kárpátaljai Igaz Szó
Száznál is több kisiskolás várta a KárpátHáz Civil Szervezet Mikulását a badalói Petőfi
Sándor Kulturális Központban, aki hamar meg is érkezett a Krampusz kíséretében,
természetesen tele zsákkal. Mivel a szép ünnepség az adventi várakozás idejében történt,
elsőként Sápi Zsolt, helyi református lelkész kérte Isten áldását a rendezvényre, annak
résztvevőire. Tóth Győző, a KárpátHáz Civil Szervezet ügyvezetője köszöntötte a hét
település – Halábor, Badaló, Gecse, Tiszacsoma, Nagymuzsaly, Borzsova és Mezővári –
iskolájának 15 legjobb tanulmányi eredménnyel büszkélkedő 1-4. osztályosait és kísérőiket.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. december 6. – Kossuth Rádió

Kárpátaljára érkezett az új ukrán oktatási miniszter, Hanna Novoszad. Látogatása során
tárgyal a kárpátaljai magyar érdekvédelmi és szakmai szervezetek vezetőivel a nemzetiségeket
rendkívül hátrányosan érintő ukrán oktatási törvényről.

A Kolozsvári Karácsonyi Vásár esete a magyar feliratokkal – a következő témánk. Úgy volt,
hogy nem lehet, aztán mégis lett magyar felirat is. A Muszáj-muszáj mozgalom göngyölte fel
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az ügyet, majd elérte azt is, hogy a Karácsonyi vásár beszéljen magyarul is. Bethlendi András
kisebbségjogász tájékoztat a részletekről.

A Semmelweis Egyetem Pető Intézete 2014-től terjesztette ki tevékenységét a határon túlra a
magyar kormány támogatásával, és ma már mindenhová elviszik az elszakított területeken az
alternatív gyógymódot. Csíkszeredában idén negyedik alkalommal szerveztek csoportterápiát
és az év végéhez közeledve összegzésre is sor került.

Minél több érettségi előtt álló fiatal maradjon szülőföldjén és válasszon hazai felsőoktatási
intézményt. Ez az üzenete annak a Felsőoktatási Tájékoztató Körútnak, amit a Magyar
Nemzeti Tanács 2013 óta a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel karöltve szervez minden
évben, hogy tájékoztassák a diákokat az ösztöndíj-lehetőségekről. Az idei körút első előadását
tegnap délután tartottál meg Szabadkán, a műszaki iskolában.

A hagyományokhoz híven, a temesvári Bartók Béla líceum idén is találkozóra hívta azokat a
szülőket, akiknek gyermekei a következő tanévben kezdik az iskolát, megismertetve velük a
tanintézmény kínálatát, az oktatással és neveléssel kapcsolatos hitvallását. Mint minden
évben, a szülők számára nagy dilemmát jelent a hagyományos vagy a „lépésről lépésre”
oktatási módszer választása, bár sok olyan szülő van, aki nem első gyermekét íratja ebbe az
iskolába.

Bori Imre Széchenyi-díjas íróra, irodalomtörténészre, egyetemi tanárra, kritikusra,
szerkesztőre emlékeznek a Vajdaságban ezekben a napokban, aki december 28-án lenne 90
éves. Egyik alapítója volt az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének, igazgatója a
Hungarológiai Intézetnek. Szerkesztette a Híd folyóiratot, ami olyan írásokat is leközölt,
amelyek Magyarországon akkoriban nem jelenhettek meg. Ózer Ágnes, Bori Imre leánya
beszél édesapja munkásságáról.

Határok nélkül
2019. december 7. – Kossuth Rádió

Beregszászban, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban A veszett brigadéros c.
darabbal zárul az idei szezon. Az előadás a Rákóczi-emlékév alkalmából készült, központi
alakja Esze Tamás kuruc brigadéros, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés
vezéralakja. A veszett brigadéros c. darabban a tánc és a színház együtt jelenik meg. A
beregszászi színház színművészei mellett ugyanis a Kárpátalja Táncegyüttes tagjai is a
színpadra perdültek, hogy megidézzék a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc korát.
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Kamasz Kanadában - Második alkalommal rendezték meg a Kanadai Magyar Amatőr
Színházak Fesztiválját, a Kamaszt. A tavalyi nagysikerű Vancouveri hétvége után idén
Edmonton adott otthont a fesztiválnak. A szervezők a színdarabok mellett kiállítással,
színháztörténeti előadással és improvizációs alkotóműhellyel is készültek.

Bősön fejeződött be a Vízsodorta históriák című helytörténeti filmsorozat. A vetítésre
zsúfolásig megtelt a kultúrház, hiszen nemcsak az idős visszaemlékezők, hanem gyermekeik,
unokáik is eljöttek, sőt, közreműködtek a dramatizált jelenetekben. Az összeállításban az
adatközlők mellett az alkotópárost is halljuk - akik egyébként bősi lakosok- és a további
terveikről is mesélnek.

Szent Borbála-szobrot avattak a Zsil-völgye fővárosaként ismert Dél-erdélyi településen,
Petrozsényban.

A ma Kolozsváron élő újságíró, Krajnik-Nagy Károly a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásra
tekint vissza írásaiban. Most már egy kötetben olvashatók helyzetelemzések, interjúk,
visszaemlékezések a keleti blokk országainak történéseiről. A szerző dokumentumokat is
feldolgoz, ám éppen az általa megírt szövegek válnak olykor az egykori események
legfontosabb dokumentumaivá.

Erdély-szerte több településről és még határon túlról is érkeztek néptáncosok a múlt hét
végén megrendezett 16. Kolozsvári Népzene- és Néptánc találkozóra.

Öt kontinens
2019. december 7. – Duna World

Nyüzsgő, színes, temperamentumos. A kontrasztokkal teli India milliónyi turistát vonz
évente. Van, aki egyetlen látogatással beéri, van, aki beleszeret és vannak, akiket észérvek
csalogatnak vissza a világ második legnépesebb országába. Ilyen a szlovákiai magyar
üzletasszony Masri Katalin esete is. A világutazó hölgy a dél-indiai Kerala államban talált
második otthonára.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség számos fiatalt fogad a Kárpát-medencei
cserkészszövetségektől. Az ösztöndíjasok amerikai magyar cserkészcsapatok nyári táboraiban
és az iskolatáborban vesznek részt.
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A Buenos Aires-ben élő magyarok az Ars Hungarica rendezésében ismét megtartották
hagyományos adventi koncertjüket, ezúttal a Református egyház templomában.

Második alkalommal rendezték meg a Kanadai-Magyar Amatőr Színházak Fesztiválját, a
Kamaszt. A tavalyi nagysikerű Vancouveri hétvége után idén Edmonton adott otthont a
fesztiválnak. A szervezők a színdarabok mellett készültek díszlettervezői kiállítással és
színháztörténeti előadással az amatőr színészek pedig workshopokon képezhették magukat. A
hétvége során az összes előadás teltház előtt zajlott.

Az értékteremtő tudomány - ezt a mottót határozta meg a Magyar Tudományos Akadémia
idén a tudomány ünnepére. Ehhez igazodtak Los Angelesben is. A nyugati parti tudósklub
ülésén a start upoké, a matematikáé és a fizikáè volt a főszerep.

Értékteremtés és értékmegőrzés. Ennek jegyében indult útjára öt éve a közmédia
komolyzenei tehetségkutató műsora, a Virtuózok. Az egykori versenyzőkből alakult
kamaraegyüttes nemrég az élő zene élményét vitte el a tengerentúlra, ahol a helyi magyarok
és a kanadai közönség előtt is felléptek.
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