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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország addig blokkolja Ukrajna NATO-közeledését, amíg a 
kárpátaljai magyarok vissza nem kapják a jogaikat 
2019. december 4. – MTI, Mandinder, hirado.hu, Magyar Nemzet   

A NATO és Ukrajna közeledését blokkoló vétóját Magyarország akkor oldja fel, ha a 

kárpátaljai magyarok visszakapják az ukrán nyelvtörvény előtt őket megillető jogaikat - 

nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának szerdán a londoni NATO-

csúcson. Szijjártó Péter rögzítette: Magyarország érdeke, hogy Ukrajna stabil, demokratikus 

és biztonságos ország legyen. Hiszen minél erősebb és stabilabb Ukrajna, annál jobb 

helyzetbe kerülhetnének a kárpátaljai magyarok - tette hozzá.  A miniszter felidézte: a 

kárpátaljai magyarok jogait még az előző elnök alatt "súlyosan megsértették", és az utóbbi 

időszakban "rejtett módón, az ukrán titkosszolgálat bevetésével" tovább nőtt rajtuk a 

nyomás. Szijjártó Péter leszögezte: többször világossá tették az ukrán félnek, hogy 

Magyarországnak akkor lesz lehetősége feloldani a NATO és Ukrajna közeledését blokkoló 

vétóját, ha a kárpátaljai magyarok visszakapják pontosan azokat a jogokat, amelyek az 

ukrán kisebbségi és nyelvhasználati törvény életbe lépese előtt megillette őket. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodát adott át Pánczél Károly 
Ungváron 
2019. december 4. – MTI, hirado.hu, Hír Tv 

A magyar kormány mintegy harmincmillió forintos támogatásával felújított ukrán–magyar 

nyelvű óvodát adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának elnöke szerdán Ungváron, a bizottság kétnapos kárpátaljai látogatásának 

programpontjaként. A megújult Csengőcske óvoda avatási ünnepségén mondott 

köszöntőjében Pánczél Károly hangsúlyozta, mivel legfontosabb kincseink, tálentumaink a 

gyermekeink, ezért igyekszünk számukra megfelelő, 21. századi körülményeket teremteni 

nevelésükhöz az óvodában is. A magyar kormány három évvel ezelőtt indította el a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Programot – az utóbbi évek legnagyobb oktatási célú 

beruházását –, amelynek megvalósítása során a határokon túl 47 milliárd forintot fordít 

gyermekintézmények építésére és fejlesztésére – tette hozzá, megjegyezve, hogy a program 

keretében 110 új óvoda épül, és több mint 700 újul meg. 

 

Begyógyították 2004 fájó sebeit 
2019. december 5. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

– Kikérem magamnak, hogy azok próbáljanak megbélyegezni, akik cserbenhagyták és 

szétverték a baloldalt! – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Szili Katalin határon túli 

autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott. Az akkor még szocialista politikus 

szomorúságot és szégyent érzett 2004-ben a kettős állampolgárságról szóló népszavazás 
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eredményeinek ismeretében, és máig a baloldalt teszi felelőssé azért, hogy a társadalom 

végletekig megosztott lett. Kiemelte azt is, hogy a balliberális oldal semmit nem tanult, és 

még ma is sikk a határon túl a nem magyar pártoknak, vezetőknek kampányolni.  

 

Szerdától lehet jelentkezni a Rákóczi Szövetség diaszpóraprogramjára 
2019. december 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Webrádió,  

A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján, a kormány támogatásával 

– hirdeti meg diaszpóraprogramját, amelynek keretében ezer, diaszpórában élő, 10 és 29 év 

közötti magyar fiatalnak tesznek lehetővé magyarországi tanulmányutat. A program célja, 

hogy a Kárpát-medencei utazással, a személyes kapcsolatok kialakításával, az itt szerzett 

élményekkel és ismeretekkel erősítsék a diaszpórában élő fiatalok magyarságtudatát. A 

fiatalok részt vehetnek tematikus tanulmányutakon, nyári táborokban. Nyolc-tíz napot 

tölthetnek Magyarországon, és kilenc programidőszak közül választhatnak jövőre. 

 

Január közepéig lehet jelentkezni a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőre 
2019. december 4. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Promenád, Ma7.sk 

Január közepéig jelentkezhetnek a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályos, 

valamint a középfokú oktatási intézmények 9. osztályos diákjai és felkészítő tanáraik a 

Hungarikum vetélkedőre – közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum 

Bizottság tagja az MTI-vel. Lezsák Sándor elmondta: a vetélkedőt – a Lakiteleki 

Népfőiskola, a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési 

Intézet támogatásával – a hungarikummozgalom népszerűsítése, valamint a nemzeti 

értékek megismertetése érdekében szervezik meg. 

 

Erdélyi művészeket is díjazott a Magyar Művészeti Akadémia 
2019. december 4. – Krónika 

Erdélyi művészeket is kitüntettek a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlésén 

kedden, a Pesti Vigadóban. Irodalmi díjat kapott Gazda József kovásznai író, a film- és 

fotóművészet területén végzett munkásságáért Ádám Gyula csíki fotóművészt díjazták, a 

népművészeti elismerést Keszeg Vilmos kolozsvári néprajzkutató, az Erdélyi Múzeum-

Egyesület elnöke kapta, a Zeneművészeti Tagozat elismerését pedig Márkos Albert 

kolozsvári hegedűművész. A Művészetelméleti Tagozat a Kolozs megyei Egeresen született 

Miklósi Sikes Csaba népművelőt, helytörténészt tüntette ki. 

 

Szorosabbra fűzik a kapcsolatot a székelyföldi és dél-tiroli mezőgazdasági és 
turisztikai szakemberek  
2019. december 4. – transindex.ro 

Hargita és Kovászna megye küldöttsége látogatáson vett részt november végén az észak-

olaszországi régióban Fejér László Ödön szenátor vezetésével, a találkozókat Vincze Loránt 

EP-képviselő, a FUEN elnöke szervezte, írja Transindexhez eljuttatott közleményében az 
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RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének sajtóirodája. A közlemény szerint Hargita és 

Kovászna megyei mezőgazdasági szakemberek a kétnapos tanulmányút során betekintést 

nyertek egy tejfeldolgozó üzem, egy tipikusan helyi agropanzió, egy almafeldolgozóval 

egybekötött agráripari kutatóintézet működésébe, valamint megismerhették a Südtirol 

minőség-védjegy történetét és gyakorlati hasznát. Az ottani szakemberek egy turisztikai 

desztináció-menedzsment programot is bemutattak a vendégeknek. A találkozókon 

megismert gyakorlat ismételten bizonyítja, hogy a két régió társadalmi és természeti 

adottságainak hasonlóságát alapul véve, a szövetkezeti forma Székelyföldön is fejlődést 

hozhat.  

 

Korodi elmagyarázta, miért segítettek hatályon kívül helyezni a büntetés-
végrehajtási jogorvoslat törvényét  
2019. december 4. – transindex.ro 

Annak idején a PSD és ALDE mellett az RMDSZ is elfogadta, most segítettek hatályon kívül 

helyezni. De más kérdésekben is van lavírozni valója az RMDSZ-nek. 

 

A parlament idén a temesvári dátumhoz igazodva emlékezik meg a '89-es 
forradalomról 
2019. december 4. – transindex.ro, maszol.ro 

A képviselőház Házbizottságának szerdai ülésén Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 

képviselőjének kezdeményezésére elfogadták, hogy december 16-án, 12 órai kezdettel 

emlékezzen meg Románia parlamentje az 1989-es rendszerváltó forradalomról. Szabó Ödön 

elmondta, szimbolikus jelentősége is van egy ilyen emlékülésnek, hiszen először történik 

meg, hogy Románia parlamentje nem a bukaresti forradalmi dátumhoz, hanem a 

temesvárihoz igazodik.  

 

Az RMDSZ hozzájárul a kormány megbuktatásához, ha erőlteti a kétfordulós 
polgármester-választást  
2019. december 4. – maszol.ro 

Kizártnak tartja a kétfordulós polgármester-választás bevezetését a jövő évi helyhatósági 

választások előtt Korodi Attila, mert a törvénymódosításhoz nincs parlamenti többség. Ha 

pedig a kormány megpróbálkozna felelősségvállalással módosítani a helyhatósági választási 

törvényen, az RMDSZ kész hozzájárulni az Orban-kabinet megbuktatásához. 

2019. december 4. – maszol.ro 

 

Mezei János: az MPP belső ellenzékének fontosabb a magánérdek a nemzeti 
érdeknél 
2019. december 4. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Végre színt vallottak azok az emberek, akik az elmúlt időszakban a Magyar Polgári Párt 

bomlasztására tettek kísérleteket – így reagált Mezei János, az MPP elnöke arra a keddi 

bejelentésre, miszerint a párt belső ellenzéke új politikai tömörülést hozott létre Erdélyi 
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Polgári Mozgalom (EPM) néven. Gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján Mezei János úgy 

fogalmazott: az EPM tagjai annak ellenére, hogy állításuk szerint támogatják az erdélyi 

magyar politikai jobboldal összefogását tulajdonképpen ellenlábasai ennek a törekvésnek. A 

sajtótájékoztatón elhangzott: a Magyar Polgári Párt a továbbiakban is az erdélyi nemzeti 

oldal „összezárását” tartja a járható útnak. Amint már korábban is nyilvánosságra hozták, 

ezt a törekvést jövő év január 18-án kongresszus elé terjeszti mind az MPP, mind pedig az 

EMNP. Az ügyben a két szervezet legfelsőbb döntéshozó szervei hoznak végleges 

határozatot.  

 

Költségvetés-kiigazítás: megtérítik a medvekárokat 
2019. december 4. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A kormány pénzalapot különít el a több éve ki nem fizetett medvekárok rendezésére. Az 

RMDSZ szerdai hírleveléből kiderül: ma több mint kétmillió lejt utalt át a gazdáknak a 

medvekárok kifizetése céljából a környezetvédelmi tárca abból a 3 millió lejes alapból, 

amelyet az RMDSZ kérésére a kormány jóváhagyott az idei költségvetés-kiegészítéskor. Az 

összegeket közvetlen módon utalja a szaktárca az érintetteknek. December 24-ig vállalta a 

kormány ennek a problémának a megoldását.  

 

Miniszterelnök-helyettes: megvan a szándék, hogy működjön az afterschool-
program  
2019. december 4. – maszol.ro, Bihari Napló 

A kormány részéről megvan a szándék, hogy Románia minden diákjának biztosítsák a 

délutáni foglalkozást, azaz az Iskola utáni iskola, úgynevezett afterschool-programot – 

nyilatkozta szerdán Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. Turcan szerint az afterschool-

programot az egész országra tervezik kiterjeszteni, és nemcsak az iskolákra, hanem a 

magánszférára is. A program keretében a szülők európai alapokból és az államkasszából 

közösen finanszírozott, kifejezetten nevelésre-oktatásra fordítható ajándékjegyeket 

(vouchereket) kapnának.  

 

Háromszéki küldöttség tárgyalt a miniszterrel a medveproblémák 
rendezéséről  
2019. december 4. – maszol.ro 

Egy háromszéki küldöttség medvekárokra vonatkozó vaskos aktacsomóval és a 

medveproblémára vonatkozó határozott igényekkel kereste fel a környezetvédelmi 

minisztert. A Fejér László Ödön RMDSZ szenátor, Daragus Attila, Torja község 

polgármestere és Kiss Attila, a Katrosa Vadásztársaság elnöke nem vitamentes tárgyaláson 

vett részt Costel Alexe miniszter kabinetjében. A háromszéki küldöttség beszámolója szerint 

a miniszteri találkozón ígéretet kaptak, hogy a szaktárca év végi költségvetés kiegészítésében 

elkülönítenek 3 millió lejt a vadkárok kifizetésére, ebből 2 millió lejt már szerdán utaltak is a 

gazdáknak.  
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Ambíciók nélkül nem lehet új korszakot kezdeni - Bárdos Gyula a magyarság 
elvárásairól a Nézőpontban 
2019. december 4. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás a törvény által meghatározott időben leadta a 

belügyminisztériumban a jelöltlistáját. A közös listát Bárdos Gyula, a Csemadok országos 

elnöke, az MKP korábbi parlamenti frakcióvezetője, a 2014-es elnökválasztás első 

fordulójában az 5%-ot megugró jelöltje vezeti. Bárdos szerint a felvidéki magyarság alapvető 

jogállásának megoldatlan problémáját sodorjuk magunk előtt immár 30 esztendeje, a 

rendszerváltás óta. A déli régiók gazdaságilag leszakadóban vannak, elvesztették a korábbi 

előnyüket, legalábbis a nyugati régióban. A magyarság asszimilációja ijesztő mértéket öltött 

az elmúlt három évtizedben. Nyelvi jogaink, a magyar iskolák önálló oktatási koncepciója, 

kultúránk önálló irányítása mind-mind olyan kérdések, amelyekben eddig csak 

részmegoldásokat értünk el, vagy kompromisszumokat kötöttünk, hogy nem beszélünk róla. 

 

Bugár szerint el kell indítani a kórházreformot 
2019. december 4. – bumm.sk 

Bugár Béla úgy véli, időpocsékolás az új kormányra várni, a kórházak besorolása csak a 

reform kezdete, amit el kell indítani. A kórházak besorolása csak a reform kezdete, amit el 

kell indítani – véli Bugár Béla (Híd) a parlament alelnöke. Bugár szerint időpocsékolás az új 

kormányra várni. „El kell indítani a reformot. Ha a következő kormányra várunk, értékes 

hónapokat – ha nem éveket – veszítünk“ - mondta Bugár az újságíróknak, és hozzátette, a 

Most-Híd nem értett egyet azzal, hogy a kormány visszavonja a kórházreformra vonatkozó 

törvényjavaslatot. A kormány szerdán vonta vissza a javaslatot az aktuális parlamenti 

ülésről. A javaslatról szóló parlamenti szavazást több alkalommal elhalasztották, szerdán 

arról kellett volna szavazniuk a parlamenti képviselőknek, hogy a reformot második 

olvasatba utalják-e. Robert Fico, a Smer elnöke többször kijelentette, hogy pártjának 

fenntartásai vannak a kórházak besorolásával kapcsolatban.     

 

Topolya: Elkészült a diákotthon 
2019. december 4. – Vajdasag.ma 

A topolyai Mezőgazdasági Iskola mellett befejeződtek a diákotthon építési munkálatai. A 

következő lépésben a bútorok és a felszerelés beszerzése van soron és jövő ősztől már be is 

költözhetnek a diákok. Az iskola egy speciális balonszerkezetű építményt használt 

tornaterem gyanánt, ami szeptemberben egy vihar következtében megrongálódott. 

Tartományi eszközökből azonban hamarosan megkezdődhet a felújítása. 
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Elfogadták a jövő évi vajdasági költségvetést 
2019. december 4. – Pannon RTV 

A büdzsé tervezete akkor lesz végleges, ha a vajdasági parlament is zöld fényt ad rá. 

Elfogadta a tartományi kormány a 2020-as vajdasági büdzsé javaslatát. Ennek összege 77,3 

milliárd dinár. A költségvetés névlegesen 15,3 milliárddal, vagyis 25 százalékkal nagyobb, 

mint a 2016-os, amikor a mostani kormány mandátuma megkezdődött. A tervek szerint 

intenzívebb beruházásokat terveznek pénzelni a vízipar terén, befektetnek vízgyárakba és 

szennyvíztisztítókba is. 

 

Új magyar óvoda épül Szabadkán 
2019. december 4. – Pannon RTV 

Az új óvoda a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar gyakorlóóvodájaként működik majd. 

Egy teljesen új magyar óvodát építenek Szabadkán. A Radić Fivérek utcában kap helyet a 

központ, amelyben három óvodai és két bölcsődei csoportot hoznak létre - erről beszélt a 

Pannon Televízió Közügyek című hírháttérműsorában Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke elmondta, ez része a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programnak, és várhatóan már szeptemberben fogadhatja a gyermekeket. 

Hajnal hozzátette: a korszerű épületben lesz tornaterem, játszóterekkel lesz felszerelve és 

tálaló is helyet kap benne. 

 

Íjgyártó: a csehszlovák időszakban, a szocializmus idején, a ’90-es években is 
működtek a magyar iskolák Kárpátalján 
2019. december 4. – karpatalja.ma 

Terjedelmes interjút közölt a napokban Íjgyártó Istvánnal, Magyarország rendkívüli és 

meghatalmazott ukrajnai nagykövetével a glavcom.ua portál. Manapság nem túl gyakori, 

hogy kíváncsiak lennének a magyar diplomaták véleményére Kijevben. Ha mégis idézi őket 

a sajtó, általában csak azért, hogy riogassák mondandójukkal a lakosságot, rögzítsék a 

magyar kormányzat állítólagos Moszkva-barátságáról Ukrajnában kialakított hamis képet. A 

mostani azon ritka alkalmak egyike volt, amikor Íjgyártó Istvánnak módja nyílt 

részletesebben kifejteni a magyar álláspontot számos fontos kérdésben, bár az interjút 

készítő újságíró körömszakadtáig képviselte-védte az ukrán érdekeket, vagyis meg sem 

próbálta az elfogulatlanság látszatát kelteni. 

 

Felújított tantermet adtak át a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános 
Iskolában 
2019. december 4. – karpatalja.ma 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jóvoltából egy korszerűen felújított tantermet adták át 

december 4-én a Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskolában. Az átadóünnepséget 

Tóth Edit, a tanintézmény igazgatónője nyitotta meg. Beszédében köszönetet mondott Szász 

Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének az iskolának nyújtott segítségért. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elfogadtak-jovo-evi-vajdasagi-koltsegvetest
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-magyar-ovoda-epul-szabadkan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ijgyarto-a-csehszlovak-idoszakban-a-szocializmus-idejen-a-90-es-evekben-is-mukodtek-a-magyar-iskolak-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ijgyarto-a-csehszlovak-idoszakban-a-szocializmus-idejen-a-90-es-evekben-is-mukodtek-a-magyar-iskolak-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/felujitott-tantermet-adtak-at-a-6-sz-horvath-anna-altalanos-iskolaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/felujitott-tantermet-adtak-at-a-6-sz-horvath-anna-altalanos-iskolaban/
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Szász Jenő kiemelte, hogy a jövőben is számíthat az iskola az NSK támogatására, s minden 

egyes termet szeretnének felújítani a tanintézményben. 

 

Kutatóiskola a lendvai 2019-ben is 
2019. december 4. – Népújság 

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola a Fiatalok Innovációs, Tudományos és 

Alkotói Fesztiválján (IZUM) ismét kiérdemelte a Kutatóiskola címet. Az elismerést, melyet a 

nagyobb általános iskolák kategóriájában összesen öt iskola kapott meg a 2019-es évre, 

november 28-án adták át Muraszombatban. A címet azok a muravidéki általános és 

középiskolák kaphatják, amelyek részt vesznek találkozók, ifjúsági kutatótáborok, 

tudásvetélkedők szervezésében, és amelyeken ezen iskolák tanulói kiemelkedő 

eredményeket érnek el regionális és országos szinten. 

 

Lendva és Szentgotthárd édes utcái 
2019. december 4. – Népújság 

A lendvai Színház- és Hangversenyterem galériacsarnokában vasárnaptól megtekinthető az 

Édes utcák kiállítás, Lendva és Szentgotthárd jellegzetes épületei mézeskalácsból. Aki 

licitálni szeretne egy-egy házra, Lendván december 11-ig teheti meg. 

 

Községi gazdaságfejlesztési támogatások 
2019. december 4. – Népújság 

Lendva Község áprilisban nyilvános gazdaságfejlesztési pályázatot tett közzé mind a község 

területén már üzemelő vállalatok működésének serkentésére, mind az új, induló vállalkozók 

segítésére itt megvalósuló fejlesztéseiknél, beruházásaiknál. A 2019-es költségvetés 

gazdaságserkentési tételén 100 ezer, foglalkoztatás-fellendítési tételén pedig 40 ezer eurót 

különítettek el a támogatásokra. 

 

Elégedett zsűritagok és szervezők 
2019. december 4. – Népújság 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolás történelmi vetélkedő után a múlt héten a 

kétnyelvű középiskola diákjai is összemérték erejüket a magyar történelmi vetélkedőn. Az 

idei versenyen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában összesen öt kétfős, jobbára végzősökből 

álló csoport indult, akik a Törökvilág Magyarországon történelmi témában mérték össze 

tudásukat a már megszokott kérdés-felelet módon, valamint a Dózsáról tartott 

minielőadással. 
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https://nepujsag.net/muravidek/8057-kutat%C3%B3iskola-a-lendvai-2019-ben-is.html
https://nepujsag.net/muravidek/8050-lendva-%C3%A9s-szentgotth%C3%A1rd-%C3%A9des-utc%C3%A1i.html
https://nepujsag.net/muravidek/8049-k%C3%B6zs%C3%A9gi-gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1sok.html
https://nepujsag.net/muravidek/8048-el%C3%A9gedett-zs%C5%B1ritagok-%C3%A9s-szervez%C5%91k.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 4. – Kossuth Rádió 

 

Romániában ünnepnappá akarja nyilvánítani a trianoni évforduló napját a volt kormányzó, 

most ellenzékbe vonult Szociál-Demokrata Párt, és ebben támogatóra is talált a Traian 

Basescu  volt államelnök nevével fémjelzett Népi Mozgalom Pártjában. A képviselőház 

közigazgatási szakbizottsága máris kedvezően véleményezte a jogszabály-tervezetet.  

 

Szlovákia választási lázban ég. Eldőlt, hogy 25 párt indul 2020 februárjában a parlamenti 

választáson, s közülük több párt is számít a magyarok szavazataira. Ebből a szempontból 

vizsgálta a parlamenti listákat Kolek Zsolt elemző, a ma7 médiacsalád politikai rovatának 

vezetője. 

Az anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférés emberi jog, ami független kell legyen adott esetben 

akár attól is, hogy az adott településen van-e elegendő diák, hogy egy iskolai osztályt 

indítsanak - mondta Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, a FUEN 

elnöke az ENSZ kisebbségi oktatási jelentése kapcsán. A romániai magyar oktatás számára 

fontos ajánlásokat tartalmazó jelentést a napokban mutatták be.  

 

A magyar kormány mintegy 30 millió forintos támogatásával felújított ukrán-magyar 

kétnyelvű óvodát adott át ma ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottságának elnöke Ungváron.  

 

Ukrajna területének legalább 80 %-át nem érinti az ukrán-orosz háború, s maga a háborús 

övezet is olyan messze van Kárpátaljától, mint a La Manche csatorna Budapesttől. Mégis 

kevesebben látogatnak el manapság a magyarlakta Kárpátaljára, mint ahányan tették ezt a 

háborús helyzet kialakulása előtt- mondja Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai 

Tanács elnöke, Mezőgecse polgármestere. Pedig a helyiek szívesen szerveznek programot 1-2 

fő számára csakúgy, mint akár 50 fős, autóbuszos társaságnak is.  

 

Oromhegyesi pedagógus kapta idén a legrangosabb vajdasági oktatási elismerést. A 

tartományi kormány évente egyszer osztja ki a Đorđe Natošević-díjat, amit ezúttal Vajda 

Attilának ítéltek, aki a Magyarkanizsai Községi Pedagógus Egyesület elnöke is egyben. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-04_18-02-00&enddate=2019-12-04_18-40-00&ch=mr1

