Fennállásának 25. évfordulóját méltatta és tisztújító közgyűlést tartott a KMPSZ
Beregszászon
2016. december 3. – MTI, Kárpátalja, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátinfo
Negyedszázados működését értékelte és tisztújító, XXIV. közgyűlését tartotta a Kárpátaljai
Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) szombaton Beregszászon. Az 1991-ben alakult
pedagógus érdekvédelmi szervezet elmúlt negyedszázados tevékenységére visszatekintő
beszámolójában Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta: az utóbbi évek magyar állami
támogatásának köszönhetően számos kárpátaljai magyar oktatási-nevelési intézmény
megújult, kapott korszerű felszerelést, és rendeződött az egyházi líceumok finanszírozásának
kérdése. A kárpátaljai magyar gyermekek érdekeit szolgáló anyaországi oktatási-nevelési,
étkeztetési, üdültetési támogatás, a pedagógusok bérkiegészítése nagyban segítette a
kárpátaljai magyar iskolahálózat fennmaradását - tette hozzá.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Tőkés arról, hogy miért nem írta alá a Máért zárónyilatkozatát
2016. december 2. – Krónika, Erdély Ma
Tőkés László szerint az RMDSZ nem méltó a különleges támogatásra a decemberi parlamenti
választáson, ezért döntött úgy az EMNT elnöke, hogy – többedmagával – nem írja alá a
Magyar Állandó Értekezlet (Máért) zárónyilatkozatát. A Krónika értesülései szerint a
nyilatkozatot nem látta el kézjegyével Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP),
valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke sem. Tőkés a Krónikának
elmondta, önmagában már azt is furcsállja, hogy egyik pártot rá akarják kényszeríteni arra,
hogy támogassa a másik pártot a választásokon. „Ez ellentmond a jogállamiság, a
demokratikus pluralizmus és a választási szabadság elvének. Ha akarjuk, aláírjuk, ha nem
akarjuk, nem írjuk alá. De meg is indokoltuk, hogy miért nem írjuk alá. Hogyan tudnánk jó
lelkiismerettel támogatni azokat, akik a romániai magyarság számára nem a megoldást
jelentik, hanem legfőbb okozói, előidézői annak a helyzetnek, amelyben a romániai magyar
közösség jelenleg található?” – indokolta a gesztust az európai parlamenti képviselő.

Băsescu kiakadt, szerinte Románia határa a Tiszáig terjed
2016. december 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, Magyar
Nemzet
A bukaresti magyar nagykövet kiutasítását és a budapesti román nagykövet hazahívását
javasolja Traian Băsescu volt román államfő „egyedüli méltó válaszként arra a sértésre", hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eltiltotta a magyar diplomatákat a román
nemzeti ünnepen való részvételtől. Băsescu azzal magyarázta az elnöksége idején
elképzelhetetlen hangvételt, hogy „most már szabadon beszélhet” és máskülönben a
budapesti „politikai kalandorok" nem fogják megérteni, hogy az „igazi Románia a Tiszáig
terjed”.
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Kulturális minisztérium: kiegészítésre szorul a csíksomlyói dosszié
2016. december 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, székelyhon.ro
Az (UNESCO) illetékes kormányközi bizottsága következő ülésén ismét tárgyalni fog a
csíksomlyói búcsúnak az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára való felvételéről –
jelentette be a művelődési minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a csíksomlyói
zarándoklat felvételével kapcsolatos dosszié kiegészítésre szorul, és az UNESCO Szellemi
Kulturális Örökség Kormányközi Bizottságának következő ülésén ismét tárgyalni fognak az
előterjesztésről.

Vezető hírek

2016. december 2. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma
Nem zárja ki a Magyar Közösség Pártjával a jövő évi megyei választásokon való esetleges
együttműködést a kormánykoalíciós Most-Híd, a párt ugyanakkor egyelőre korainak tartja,
hogy ezzel kapcsolatos konkrét lépésekről beszéljen. „Viszont érdekünkben áll majd olyan
lépéseket tenni, hogy jelöltjeink révén a lehető legnagyobb pluszt eredményezzük
választóinknak” – közölte a TASR hírügynökséggel a Most-Híd sajtóosztálya. A parlamenten
kívül politizáló Magyar Közösség Pártja (MKP) a TASR hírügynökségnek megerősítette, hogy
már minden megyében több párttal is tárgyalóasztalhoz ült a 2017. évi megyei választásokon
való együttműködés kapcsán. „A megyei koalíciók kialakítása ugyanakkor az MKP
alapszabályának megfelelően a megyei tanácsok hatáskörébe tartozik, ezért ezekről még korai
lenne beszélni” – közölte Menyhárt József elnök, és hozzátette, a szlovákiai magyar közösség
érdekeinek megfelelően teszik majd meg lépéseiket.

Erdély

Nem zárja ki az MKP-val való együttműködést a megyei választásokon a MostHíd

Félretájékoztat a művelődési minisztérium a csíksomlyói búcsú ügyében
2016. december 2. – maszol.ro
Bár a művelődési minisztérium pénteki közleményében azt állította, hogy az UNESCO
Etiópiában ülésező közgyűlésén a tárca képviselője a csíksomlyói búcsú felvételét is javasolta
szellemi kulturális örökségi listára, a Maszol birtokában lévő hangfelvétel szerint Alexandru
Oprean államtitkár gyakorlatilag elszabotálta ezt az ügyet. A felvétel szerint olyan adatokról
volt szó, amelyek hiányát a román minisztérium képviselője az ülésen azonnal tisztázhatta
volna. A közgyűlésen napirendre került felterjesztések körülbelül felében voltak a Csíksomlyó
dossziéjához hasonló gondok, az ezeket benyújtó államok képviselői azonban a helyszínen
pótolták a kért információkat, és a felterjesztéseiket jóvá is hagyták.

Dacian Cioloș kormányfő eddig leplezte pártszimpátiáit
2016. december 2. – Krónika, maszol.ro, Háromszék
Facebook-üzenetben segített be Dacian Cioloș miniszterelnök a tisztségben maradását
támogató két jobbközép párt, a nagy múltú Nemzeti Libeárlis Párt (PNL) és az idén alakult
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) választási kampányába pénteken. Cioloș látszólag
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akaratán kívül lett a jobboldal „húzóembere", és ilyenként a baloldal támadásainak legfőbb
célpontja a parlamenti választások előtt, hiszen még mindig igyekszik politikai függetlensége
látszatát megőrizni a szakértői kormánya beiktatásakor tavaly novemberben tett ígéretére
hivatkozva.

Ennyibe még nem került Községháza felirat
2016. december 2. – székelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
A Hargita Megyei Törvényszék döntése értelmében pénzbírságot kell fizetnie Madéfalva
polgármesterének a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági végzés
végrehajtásának elmulasztásáért. A polgármester viszont kitart amellett, hogy azt a döntést
végrehajtották, a feliratot levették, ezért fellebbezni fog.

A FUEN is az RMDSZ–MPP-listára szavaztat
2016. december 2. – Krónika, Háromszék, Nyugati Jelen
Üdvözölte két magyar tagszervezete, az RMDSZ és Magyar Polgári Párt (MPP)
együttműködését az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) a december 11-i
romániai választásokról közzétett pénteki állásfoglalásában. A FUEN szerint az RMDSZ jele
alatt induló közös jelöltlista a legjobb megoldás arra, hogy a megmutassa erejét és
eltökéltségét, és a legjobb esély országos politikai súlyának megőrzésére.

Megbékélésre szólítottak fel Sepsiszentgyörgyön
2016. december 2. – Erdély Ma, Háromszék
Az előző évi hagyományokkal ellentétben idén nemzeti ünnephez illően emlékeztek meg a
december elsejei egyesülésről Sepsiszentgyörgyön. Az ünnepet ugyanakkor némileg
beárnyékolták a hagyományőrző művészeti együttesek fellépésekor elhangzott szlogenek,
melyek Nagy Románia sorozatos éltetésén túl, idegen- és kisebbségellenes
megnyilvánulásokkal voltak fűszerezve, igaz, most nem a magyarságnak címezték, hanem a
nemiségüket másként megélőket ostorozták.

Kelemen a MÁÉRT-on: a politikának az emberekről és a jövőről kell szólnia
2016. december 2. – transindex.ro, Bihari Napló
Kelemen Hunor szövetségi elnök csütörtökön a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XV.
plenáris ülésén, Budapesten, a Várkert Bazárban értékelte az erdélyi magyar közösség
helyzetét, illetve az elkövetkező időszak kihívásairól is beszélt. „Úgy gondolom, 2016 nem
csak nehéz és gondokkal teli esztendő volt, hanem valóban sorsfordító jelentősége is lehet a
december 11-i parlamenti választásoknak. Ennek az évnek a közepén önkormányzati
választások voltak Romániában, és ebbe úgy vágtunk bele, hogy az előző években számos
önkormányzati vezetőnket meghurcolták, közösségünket támadások érték, a székely zászlótól
a kétnyelvű feliratokon át a magyar iskolahálózatig sok minden áldozatul esett. Ilyen
körülmények között sikerült megerősítenünk az önkormányzati képviseletünket,
visszaszereztük Szatmárnémetit, két megyei önkormányzat helyett június óta ma már öt
megyét vezetnek az RMDSZ politikusai. Ez azt mutatja, hogy a nehéz körülmények között
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Korodi Attila: december 11-én a választók összefogására is szükség van
2016. december 2. – transindex.ro
„December 11-én a választás világos: olyan embereket küldünk a parlamentbe, akik a mi
ügyeinkért harcolnak, és Erdélyt képviselik, vagy hagyjuk, hogy mások döntsenek sorsunkról,
akiknek csak Bukarest a fontos” – hangsúlyozta Korodi Attila, az RMDSZ Hargita megyei
képviselőjelöltje december 2-án. Az elmúlt mandátumban, parlamenti képviselőként
személyesen is tanúja lehetett a magyarellenes törvénykezdeményezések burjánzásának. A
képviselőjelölt kijelentette: ha az RMDSZ nem lenne ott a parlamentben, nem lenne, aki
megakadályozza ezeket a szélsőséges, magyar közösség ellen irányuló lépéseket.

Erdély

lévő erdélyi magyarságnak sikerült talpon maradnia, a közösségi lét alapjai erősek, és a
szülőföldjükön akarnak építkezni a magyar emberek. Másképpen nem ez lett volna az
eredmény” – hangsúlyozta felszólalásában az RMDSZ elnöke.

Erősítenék a székely-szórvány partnerséget
2016. december 2. – transindex.ro
A Hunyad és Kovászna megye közötti együttműködés bővítéséről, a jövő évi közös
programokról két helyszínen, Lupényban és Déván is egyeztetettek a Hunyad megyei
magyarság képviselői és Kovászna Megye Tanácsának küldöttsége. „Jövőre több pillérre
szeretnénk helyezni az együttműködést, a célunk az, hogy a székely-szórvány programban
résztvevő iskolák, egyházak, civil szervezetek közvetlen kapcsolatban legyenek egymással és
közösen pályázzanak" – számolt be az elképzelésekről Széll Lőrincz.

Korodi Attila: Székelyföld ne egy skanzen legyen
2016. december 2. – maszol.ro
Korodi Attila parlamenti képviselőjelölt, volt környezetvédelmi miniszter számára a
december 11-i választásokra való felkészülés többet jelent egy egyszerű politikai kampánynál.
Az RMDSZ-es képviselő szerint Csíkban csak úgy érdemes kampányolni, ha az embereknek
lehetőséget biztosítanak arra, hogy személyesen mondják el javaslataikat a jelölteknek. A
szövetség csíki választási programja is ezeken a személyes találkozókon elhangzott javaslatok
alapján állt össze.

A SRI volt igazgatója is kommentálta Budapest gesztusát
2016. december 3. – Krónika
Nem volt elegáns gesztus Szijjártó Péter magyar külügyminiszter részéről, hogy megtiltotta a
magyar diplomatáknak a román nemzeti ünnep alkalmából tartott eseményeken való
részvételt – nyilatkozta szombaton George Maior, Románia amerikai egyesült államokbeli
nagykövete az Agerpres hírügynökségnek. „Nem volt elegáns gesztus a részükről. Azt hiszem,
nem ártana, ha időnként eszünkbe jutna, hogy a XXI. században vagyunk, nem a XIX-ben, és
hogy szövetségesek, partnerek vagyunk az Európai Unión belül" – hangsúlyozta Maior. A
jelenlegi nagykövet korábban a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) irányította.
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2016. december 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
December 6-án lesz az első tárgyalása a kolozsvári táblaper új kiírásának – közölte a MusaiMuszáj mozgalom. A fellebbviteli bíróság idén szeptemberben megsemmisítette a
törvényszék korábbi döntését, ami szerint a Minority Rights Egyesület keresete indokolatlan
és visszarendelte az ügyet első fokra, a törvényszékre. Tavaly tavasszal több száz kolozsvári
polgár csatlakozott a perhez, ami a mozgalom szerint egyértelmű bizonyítéka volt annak,
hogy a kolozsváriak igénylik a valós kétnyelvűséget és hajlandóak kiállni a többnyelvű
helységnévtáblákért.

Erdély

December 6-án lesz az első tárgyalása a kolozsvári táblaper új kiírásának

Székelyföldön társadalmi mozgalommá kívánják tenni az értékek őrzését
2016. december 3. – maszol.ro
Lentről felfele építkező rendszerként hozták létre a Székelyföldi Értéktár Bizottságot, amely
által Kovászna, Hargita és Maros megyei szakemberek döntenek a közösség által javasolt
értékek felvételéről a székelyföldi értéktárba. A Székelyföldi Értéktár Bizottság elnökével,
Szőts Zsuzsával beszélgetett a maszol.ro az értéktár mozgalomról.

Az elhurcoltakra emlékeztek
2016. december 3. – Székelyhon
A Gulág emléknapja alkalmából a volt munkaszolgálatosok emlékművénél tartottak
koszorúzással egybekötött megemlékezést szombaton Csíkszeredában, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében. Emlékezni kell, és jó dolog, hogy emlékezetünkbe
tartsuk azokat a mozgalmas eseményeket, amelyek a második világháborút követték. Mint
ismeretes, az akkori Magyarország területéről körülbelül nyolcszázezer embert hurcoltak el a
Szovjetunióba – mutatott rá Szilágyi Árpád, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Hargita
megyei szervezetének elnöke.

Vass Levente: fizessék ki a marosvásárhelyi gimnázium tanárainak elmaradt
béreit!
2016. december 3. – maszol.ro, Krónika
„Elfogadhatatlan, hogy a Római Katolikus Gimnázium tanárainak bérezése még mindig nincs
megoldva. Ezért arra kérem az illetékes hatóságokat, hogy oldják meg a gimnázium
oktatóinak és kisegítő személyzetének kifizetését, hiszen minden nap bejártak, és ezután is be
fognak járni dolgozni azért, hogy biztosítsák az iskola problémamentes működését” – mondta
szombaton Vass Levente az Antena1 marosvásárhelyi vitaműsorában.

Több mint 20 ezer lej gyűlt össze a szórványkollégiumnak
2016. december 4. – Krónika, Erdély Ma
Több mint 20 ezer lejnyi adományt gyűjtött a Magyarlapádi Szórványkollégium számára a
Kincses Kolozsvár Egyesület és partnerszervezetei A magyar szabadság éve Kolozsváron
elnevezésű hathetes rendezvénysorozat alatt – közölte az egyesület közleményében. Az
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adakozási akció főként Kolozsváron zajlott, de Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész
októberi koncertkörútjának, illetve Wittner Mária 1956-os szabadságharcos novemberi
előadókörútjának köszönhetően más erdélyi városokra – Székelyudvarhelyre, Csíkszeredára,
Nagyváradra és Marosvásárhelyre – is kiterjedt.

Folytatják a háromszékiek a szórvánnyal való együttműködést
2016. december 4. – Krónika
Szorosabbra fűzik jövő évtől az együttműködést Kovászna és Hunyad megye között, a közös
programokról, illetve a tervekről két helyszínen, Déván és Lupényban egyeztettek a
háromszéki önkormányzat illetékesei, valamint a Hunyad megyei RMDSZ-es politikusok –
számolt be közleményében a szövetség. A megbeszéléseken ugyanakkor civil és szakmai
szervezetek, a történelmi egyházak, nyugdíjas klubok, a nőszervezet képviselői, valamint
pedagógusok is részt vettek, akik az elmúlt években aktívan részesei voltak a székely–
szórvány partnerségnek, vagy ezután szeretnének bekapcsolódni.

Feljelentették a magyarokat lemongolozó pópát
2016. december 4. – Krónika, Háromszék, szekelyhon.ro
Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordult a Mikó Imre Jogvédő
Szolgálat, miután a sepsiszentgyörgyi december elsejei rendezvényen egy ortodox pap
felszólalásában többször is megsértette, s többek közt sárga bőrű, ferde szemű mongoloknak
nevezte a magyarokat. Mint kiderült, EmanuelGanciu ortodox pap az Ilfov megyei Jilava
községben szolgál, s úgy jutott mikrofonhoz, hogy a sepsiszentgyörgyi rendezvény
programjában nem is szerepelt felszólalóként, ráadásul a Háromszék napilap értesülése
szerint a szervezők nem is tudták, hogy kiről van szó.

Sógor: visszavehetik a megszerzett jogainkat
2016. december 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Már nem az a kérdés, hogy a romániai magyarság bővítheti-e a megszerzett jogait, hanem az,
hogy visszaveszik-e azokat a közösségünktől – jelentette ki Sógor Csaba európai parlamenti
képviselő az RMDSZ Kolozs megyei szervezete által szervezett szombati kolozsvári fórumon.A
politikus szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyar közösséget érő
újabb és újabb támadások uniós szinten is figyelmet kapjanak, hiszen a nyomásgyakorlás
kitűnő eszköze lehet a brüsszeli fellépés. Hozzátette: Románia a csatlakozáskor vállalta a
kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, ennek ellenére az utóbbi években visszafejlődés
tapasztalható ezen a téren.

Vásárhelyi iskolaügy: se igazgató, se pénz
2016. december 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Csak akkor neveznek ki új igazgatót a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium élére a
hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezett Tamási Zsolt helyébe, amikor a tanfelügyelőség
tisztázza a tanintézet jogi helyzetét – szögezte le a Krónika kérdésére Nadia Raţă
főtanfelügyelő, a harmincnapos házi őrizetbe helyezett ŞtefanSomeşan utódja. Az iskola
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Erdély

tanárainak csalódniuk kellett: hiába javasolták Székely Szilárdot az ügyvivői tisztségre, a két
hete kinevezett főtanfelügyelő nem sieti el a dolgokat. „Nem épp olyan egyszerű feladat” –
jelentette ki a Krónikának NadiaRaţă. A főtanfelügyelő elmondta, egy sor kérdéssel fordult a
minisztériumhoz és a városi önkormányzathoz, írásbeli választ azonban senkitől nem kapott,
pedig Bukarestben személyesen is tárgyalt az oktatási tárca illetékeseivel.

Magyar reakciók: Băsescu „bolond” és „politikai nyugdíjas”
2016. december 4. – Krónika
Egy LMP-s politikus bolondnak, egy fideszes pedig politikai nyugdíjasnak nevezte Traian
Băsescu volt román államfőt a december elsejei megemlékezéssel kapcsolatos magyar–román
szópárbaj kapcsán. Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika (LMP) budapesti közgyűlési
képviselője szerint „Băsescu bolond”, és a volt román államfő megnyilvánulása nem európai
és nem elfogadható. Visszatért a kérdésre Szijjártó Péter tárcavezető is. Vasárnap Dunakeszin
rendezett sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter december 1-jei döntésével
kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország mindig tiszteletben tartja mások
történelmi érzékenységét, és ezt másoktól is megköveteli. „Mivel a magyaroknak nincs mit
ünnepelniük december 1-jén, főképp nem a románokkal együtt, ezért helyes az a döntés, hogy
a magyar diplomaták ne járjanak fogadásokra ezen a napon, amit a román követségek
szerveznek” – idézte az MTI Szijjártót. Aki hozzátette, hogy TraianBăsescu szavai pedig a
nyilatkozót minősítik.

Ők koccintanának augusztus 30-án?
2016. december 4. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Bár tudvalevő, hogy választási kampányban fokozott
érzékenységről tesznek tanúbizonyságot a politikusok és az állami intézmények egyaránt,
enyhén szólva is túlzás, amit Bukarest leművel a magyar külügyminiszter december elsejével
kapcsolatos rendelete miatt”.

Kelemen: a korrupció ellen harcolni kell, de egy katolikus iskola nem korrupciós
kérdés
2016. december 4. – transindex.ro, maszol.ro
„Nem tudom, hogy ki fog nyerni jövő hétvégén, és ebben a pillanatban nem is ez kell
foglalkoztasson bennünket, hanem az, hogy december 11-én mi erős képviseletet tudjunk
biztosítani” – mondta a december 11-i parlamenti választásról a tusnádi embereknek
Kelemen Hunor szövetségi elnök december 3-án. A Szövetség elnöke szerint 2016 egy
sorsfordító esztendő, de a magyar közösségnek talpon kell maradnia.
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2016. december 4. – maszol.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) és RMDSZ összefogásának ellenzőit is sikerült meggyőzni az
együttműködés fontosságáról – vélekedik Biró Zsolt. Az MPP elnöke úgy fogalmaz: „nem
engedhetjük meg azt a luxust, hogy gyengék legyünk”.

Erdély

Biró Zsolt: az MPP értékrendjét képviseli a közös választási program

A csíksomlyói ferenceseket meglepte az UNESCO múlt heti kedvezőtlen
döntése

MÁÉRT - Menyhárt József: fontos a szlovák állampolgársági törvény megfelelő
módosítása
2016. december 2. – hirek.sk
Az állam közigazgatási rendszeréhez szervesen kapcsolódó kisebbségi magyar önkormányzat
akkor is biztosítani tudná a magyar közösség érdekeinek képviseletét, amikor éppen nincs
magyar nemzetiségű tagja a kormánynak. Egy ilyen, a felvidéki magyarok adójából is
fenntartott szlovák állami költségvetésből finanszírozott állandó intézményrendszer képes
lenne mindazt a szakmai-személyi hátteret is biztosítani, ami például a nyelvhasználati jogok
érvényesítéséhez még a legtökéletesebb jogi szabályozás mellett is szükséges. Mivel jelenleg
ilyen rendszerszintű megoldásra számítani sem rövid, sem középtávon nem látszik nagy
esély, ezért az MKP a közeljövőben kezdeményezni fogja a magyarlakta települések
önkormányzatainak szorosabb együttműködését a magyar nyelvhasználat hivatali és
nyilvános érintkezésben történő biztosításának, illetve támogatásának érdekében.

Felvidék

2016. december 5. – Krónika
Meglepte a ferenceseket, hogy az UNESCO Etiópiában ülésező közgyűlése nem sorolta a
védett szellemi kulturális örökségek listájára a csíksomlyói búcsút – jelentette ki a Krónika
kérdésére Bőjte Mihály. A csíksomlyói ferences kolostor rendházfőnöke szerint a jelölési
dossziét összeállító minisztériumi bizottság „jóindulatú munkát végzett”, román részről
támogató hozzáállást tapasztalt. Ezzel szemben a Maszol.ro által bemutatott hangfelvételek
alapján éppenséggel a kulturális minisztérium államtitkárán múlt, hogy az UNESCO nem
hozott kedvező döntést múlt csütörtökön.

MKP: Az igazság győzelemre jut
2016. december 5. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja megelégedéssel vette tudomásul, hogy Szigeti Lászlót, az MKP
Országos Elnöksége tagját csütörtökön a Pozsonyi III. Járásbíróság felmentette az ellene
kezdeményezett támogatási csalás vádja alól. Szigeti László elégedett a járásbíróság
döntésével, hiszen kezdettől fogva igazságos döntést várt. Az ügyész fellebbezett, de Szigeti
bízik benne, hogy a következő döntés is az ő javára dől el - fogalmaz a párt.
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2016. december 2. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó
Vörös Péter parlamenti képviselő a Most-Híd oktatási szakértőjével, Mičúch Ildikóval Peter
Krajňák oktatási államtitkár és a nemzetiségi osztály vezetője, Prékop Mária jelenlétében az
Oktatási Minisztériumban arról a – jelenleg tárcaközi egyeztetés alatt lévő –
kormányrendelet-módosításról tárgyalt, amelyről az utóbbi napokban több téves információ
is megjelent a sajtóban. A 630/2008 sz. kormányrendelet szabályozza az egyes
iskolatípusokra nyújtott állami normatívákat. A módosítás alapján 103%-ra emelik a
nemzetiségi nyelvet tanuló diákok után fizetett normatívát. A magyar tanítási nyelvű
alapiskolák normatívája nem változik. „A magyar alapiskolák – ahogy eddig is – emelt szintű
normatív finanszírozásban részesülnek, a 100%-os alapnormatívához képest 8%-kal kapnak
többet, ami 108%-ot tesz ki. Ez azonban senkit se tévesszen meg, ez az összeg csak annyit
jelent, hogy alapiskoláinkban ennyivel több a kötelező óraszám, az emelt normatíva csak
ennek a többletköltségét fedezi.”

Felvidék

A magyar tanítási nyelvű iskolák normatívája nem változik

Húszéves a Fórum Kisebbségkutató Intézet
2016. december 2. – hirek.sk
A Kisebbség – Tudomány – Közélet című konferenciával december 2-án somorjai
székházában ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Az
ünnepi rendezvény előtt portálunk Simon Attila történésszel, az intézet igazgatójával, a Selye
János Egyetem tanszékvezető docensével beszélgetett a bő két éve általa irányított intézet
tevékenységéről és a szeptemberben elhunyt alapító-igazgató, Tóth Károly szellemi
örökségének továbbviteléről.

Húsz év a mérlegen
2016. december 2. – Felvidék Ma
Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából „Kisebbség – Tudomány – Közélet” címmel
tartotta ünnepi konferenciáját pénteken Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Bevezető előadásában Öllös László, a Fórum Intézet elnöke a nemzetiségi tudományosság
megteremtésének fontos elméleti irányelveit mutatta be. Hangsúlyozta, az adott
kisebbségnek és így a Fórum Intézetnek is, három kihívásra kellett válaszolnia: miképp
vizsgálja meg saját közösségének múltját, jelenét és jövőjét; miként ismertesse meg saját
népcsoportjával; mi módon juttassa el a nemzeti többség közvéleményéhez. A Fórum Intézet
megszületésétől fogva egy szabad, hatalmi parancsok és központilag megadott módszertani
utasítások nélküli kutatási kereteket kínált.

Megújul az 1848-49-es emlékhely, a Pipagyújtó környéke
2016. december 2. – Felvidék Ma
Hosszú évek elméleti tervezgetései után végre döntés született az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hősi halottainak tiszteletére állított, Somorja és Bacsfa között lévő emlékhely
megújításáról, szebbé tételéről. Az emlékmű nemzeti kulturális örökségünk része, a Szlovák
Műemlékvédelmi Alap központi nyilvántartójában 105/1 szám alatt jegyzik.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 5.

9

2016. december 3. – Új Szó
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt a Máért fórumán a magyar
kormány és a Híd kapcsolatáról kérdezte az Új Szó. „A Most-Híd egy vegyes etnikai párt, ezt
ők is vallják, a nemzetpolitikai fórumra viszont csak magyar etnikai pártok kapnak
meghívást. Politikai pártként a Most-Híd fontos szerepet tölthet be Magyarország és
Szlovákia között, miniszteri és államtitkári szinten magyarok is helyet kaptak a kormányban.
Reméljük, hogy a Most-Híd és az MKP között megtörténik a kapcsolatfelvétel és beszélő
viszonyba kerülnek. Helyi ügyekben fontos, hogy tudjanak kommunikálni egymással – az
MKP elnöke ebbe az irányba már fontos lépéseket tett” – mondta az államtitkár azzal
kapcsolatban, hogy a Híd továbbra nem kapott meghívást a MÁÉRT ülésére.

Felvidék

Potápi: Kövér kijelentései eddig igaznak bizonyultak

A kövéri logika diadala

Iskolanapot ünnepeltek Muzslyán
2016. december 3. – Pannon RTV
Különféle foglalkozásokkal ünnepelték meg szombaton a muzslyai Szervó Mihály Általános
Iskola napját a diákok és a tanárok. A legnagyobb kétnyelvű közép-bánáti oktatási
intézményben nagy gondot jelent a tanulók számának csökkenése. Eddig a központi
iskolaépületben két magyar és egy szerb, a kihelyezett tagozaton pedig két szerb és egy
magyar első osztályt nyitottak. Az idén csak egy-egy magyar első osztály indult. Muzslyán ’93ban 470 diákkal kezdődött meg a tanítás magyar tannyelven. A második világháború után lett
nyolcosztályos az intézmény, szerb tannyelvű oktatás pedig ’64 óta van.

Vajdaság

2016. december 5. – Új Szó
„Amikor az ember azt hinné, hogy nemcsak magyar–szlovák, hanem magyar–magyar szinten
is olvad a jég, akkor jön Kövér László, és mindenkit kijózanít” – áll az Új Szó
kommentárjában. „Mi is a Híd bűne? Hogy nemzetet árult, mert összeállt a szlovákokkal, és
ezáltal maga is szlovákká vált, legalábbis Bugár Béla a kövéri logika alapján, ami egyébként
Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár szerint is helyes gondolatmenet. De itt jön egy
újabb bibi. Ha mégis össze akar állni a következő valamelyik választásra az MKP a Híddal,
akkor az MKP a szlovákokkal áll össze? Igen. De akkor miben különbözne az MKP a Hídtól,
amelyik szlovákokkal áll össze? Semmiben. Az MKP is nemzetárulóvá válna. Ebben a
rendszerben pillekönnyű nemzetárulóvá válni. Ha így folytatnánk a sort, akkor a kövéri logika
oda vezetne, hogy ezen a földön nem maradna magyar, csak Kövér. Ja, és Potápi. És akkor
ketten alkothatnák meg a nagy magyar egységet.”

Zenta: Tudod, hogy TUDOK
2016. december 3. – Vajdaság Ma
Szombaton tartották Zentán a Tudományos Diákköri Konferencia (TUDOK) regionális
elődöntőjét, ahova Vajdaság több területéről is érkeztek középiskolás diákok. A versenynek a
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A költségvetési tervezet a parlament mai napirendjén
2016. december 4. – Pannon RTV
A 2017-es költségvetési törvénytervezetről vitázik hétfő délután 3 órától a szerb parlament. A
tervezet jövőre 69 milliárd dináros államháztartási hiányt lát elő. Ez egyébként az elmúlt 6
évtized legalacsonyabb deficitje, mivel a hazai össztermék 1,7 százalékát teszi ki. A tervezet
szerint növelik majd az adóbevételt, a jövedelemadóból származó pénzeket, csökkentik a helyi
önkormányzatok részesedését a jövedelemadó elosztásakor. A tervek szerint az ÁFÁ-ból és a
jövedéki adóból származó bevétel is növekszik majd. Ugyanakkor a közszféra néhány
területén növelik a fizetéseket, ahogy a nyugdíjakat is. Dušan Vujović pénzügyminiszter a
parlament ülését megelőzően arról beszélt, hogy a költségvetési törvénytervezet jó alapul
szolgál a gazdasági növekedésnek.

Vajdaság

zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola adott otthont. A megmérettetésre összesen
32 pályamunka érkezett be, amelyek a legkülönfélébb témákat dolgozzák fel. A TUDOK
Vajdasági Regionális Konferencia elődöntőjéről továbbjutó diákok 2017 március 31-e és
április elseje között mérettethetik meg magukat a többi elődöntő győzteseivel a Kárpátmedencei döntőn, amelyet Székesfehérváron rendeznek meg.

Továbbra is a költségvetésből pénzelik a közszolgálati médiumokat

Sikeres a magyar nyelvoktatási program Kárpátalján
2016. december 3. – hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja
Nagy sikerrel zárult a Miniszterelnökség által meghirdetett ingyenes magyar nyelvoktatási
program Kárpátalján. Az idén májusban indult fél éves képzésre eredetileg 500 főt vártak,
ennek négyszerese jelentkezett. Bővíteni kellett a programba bekapcsolt települések listáját
is. A nagy sikerre való tekintettel december közepétől a magyar kormány támogatásával újra
indulnak a nyelvtanfolyamok a nem magyar anyanyelvűek számára Kárpátalján. Idén
májusban Kárpátalja valamennyi járásában Ungvártól a szórvány vidékig 52 helyszínen
kezdődött el a magyar nyelv alapszintű oktatása. A képzésre azok a nem magyar
anyanyelvűek jelentkezhettek, akik egyáltalán nem, vagy gyengén beszélik a magyart.
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2016. december 4. – Pannon RTV
A jövő évben is kap pénzeszközöket a köztársasági költségvetésből a két közszolgálati
médium, a Szerbiai Rádió és Televízió, valamint a Vajdasági Rádió és Televízió – jelentette ki
Dušan Vujović pénzügyminiszter. Hozzátette, a támogatás az eddigi szinten marad. Vujović
elmondta, a közmédiumok saját bevétele elmarad az elvárttól. Azt vártuk, hogy saját forrásból
és az előfizetésekből jóval nagyobb összeget tudnak maguknak biztosítani, de az eredmények
messze a várt alatt vannak – tette hozzá a pénzügyminiszter.
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2016. december 3. – karpatalja.ma
„Holnap is felkel a nap…– Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén
keresztül” címmel kiállítás nyílt az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán november 29-én.
Az esemény megnyitóján Dr. Zubánics László, a Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi Kar dékánhelyettese köszöntötte az egyetem diákjait, oktatóit, s minden
jelenlévőt. Hangsúlyozta, a diákoknak ismerniük kell azokat a személyeket, akik Kárpátalján
még akkor is a magyarság érdekét szolgálták, ha ezért mártírságot kellett vállalniuk.

Kárpátalja

Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója tiszteletére nyílt kiállítás az
Ungvári Nemzeti Egyetemen

Van, amikor saját magamat siratom

Nők 1956-ban - megemlékezés Bécsben
2016. december 4. - Volksgruppen
December 3-án az 1956-os forradalom és szabadságharc női áldozataira emlékeztek a
Collegium Pázmáneumban Bécsben. A Kaláka Klub szervezésében az egykori
„asszonytüntetés” 60. évfordulójának emlékére szentmisét tartottak majd a Nők szerepe
1956-ban címmel egy pódiumbeszélgetésre is sor került.

Őrvidék

2016. december 5. – origo.hu
„A bűz ellen nincs mit tenni, hiába gondolom magam sokat próbált embernek: gyomron vág,
de próbálok mosolyogni.” Házigazdánk, a beregszászi 86 éves Muci néni. Az Ökumenikus
Segélyszervezet beregszászi irodájának munkatársai, Fischer Mária és Kovács-Molnár Anita
tartós élelmiszert – tésztát, cukrot, ilyesmiket – hoztak az idős asszonynak, de azt ígérik, a
tüzelőben, kályhában is segítenek majd. Muci néni addig meg majd jól felöltözik, és bebújik a
takarók alá, ahogyan szokott. Az Ökumenikus Segélyszervezet az 1998-as nagy kárpátaljai
árvíz után nyitott önálló irodát Beregszászon. 2000-ben hozták létra a Beregszászi Szociális
Alapítványt, amelynek fő feladata szociális és képzési programok végrehajtása volt. 2006-tól
a szervezet kárpátaljai központja alapítvány ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő
Központ néven működik.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 2. – Kossuth Rádió
Továbbra sem kerül fel a Csíksomlyói búcsú az UNESCO szellemi kulturális
örökségi listájára
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Továbbra sem kerül fel a Csíksomlyói búcsú az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára.
A szervezet tegnapi etiópiai ülésén a román kulturális minisztérium államtitkára nem
támogatta a felterjesztést. A közgyűlés értetlenül állt a kialakult helyzet előtt, de ha a
felterjesztő állam sem támogatta, hát nem szavazta meg. A Csíksomlyói búcsút 2011-ben
terjesztették fel, amikor Kelemen Hunor személyében magyar vezetője volt a román
szaktárcának.
December 1-jén volt Románia nemzeti ünnepe – a magyarság nem ünnepelt
December 1-jén volt Románia nemzeti ünnepe. A magyarság nem ünnepel, a politikusok
gyakran idézik Willer Józsefet, aki a két világháború között az Országos Magyar Párt
képviselője volt a román parlamentben. Azt mondta: azért nem vesznek részt a magyar
képviselők a nemzeti ünnepen, mert "ami a románságnak örömünnep, az a magyarságnak
gyásznap". December 1-je az 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulója,
amelynek ígéreteit azóta sem tartotta be a többségi román hatalom.
Az ENSZ Kisebbségögyi Fórumához fordult a VAMADISZ
A Vajdasági Magyar Diákszövetség az ENSZ Kisebbségügyi Fórumának a segítségét kérte,
mivel az Újvidéki Egyetem Jogi kara az egyetem többi karától eltérően továbbra sem hajlandó
megszervezni a magyar nyelvű felvételi vizsgát a hallgatók számára.
Esterházy Jánosról tartottak konferenciát a Történettudományi Intézetben
A héten tartott Esterházy Jánosról szóló konferencián a Történettudományi Intézetben a
felvidéki mártír politikus sorsával összefüggésben a Gulág-kérdés általában is felmerült.
Kevéssé ismert tényeket sorakoztatott fel Simon Attila, a somorjai Fórum Kisebbségkutató
Intézet igazgatója.
25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. Szórvány program, pedagógusok
továbbképzése, magyar oktatási hálózat fenntartása az óvodától az egyetemig, nemzeti
jelentőségű intézmények működtetése, szakma kiadványok megjelentetése. Közel sem teljes
az egy emberöltő alatt elért eredményeik felsorolása.
Anyanyelvi játékok – játékos anyanyelv
Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv. Az idén harmadik alkalommal rendezték meg
az országos döntőt Sátoraljaújhelyen a Magyar Nyelv Múzeumában. Itt is megmutatkozott,
hogy a Kárpát-medencében a magyarság összetartó ereje a nyelvében van. A vetélkedőn
felvidéki iskolák is részt vettek. A nagykaposi diákok harmadikok lettek.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 5.

13

Határok nélkül
2016. december 3. – Kossuth Rádió
100 kötetnek 50 a fele! - Feléhez érkezett az öt éve útjára indított Székely
Könyvtár sorozat
A Székely Könyvtár sorozat öt évvel ezelőtt indult és a szerkesztők azzal a céllal indították
útjára, hogy bemutassák a székelyföldi szépirodalom, történelem, szociográfia legjelesebb
műveit és művelőit. A 100 kötetesre tervezett sorozat fele útjához érkezett.
Fehér Holló kitűntetés Szász Lenkének - a parajdi tanárnő eszperantóból
fordított magyarra egy eredetileg angol történelmi regényt
A Szórványtengely Mozgalom Fehér Holló Médiaklubja könyvbemutatóval egybekötött klubestet tartott Marosvásárhelyen. A rendezvényen Fehér Holló kitüntetést adtak át Szász Lenke
parajdi tanárnőnek, eszperantistának, aki Anna Löwenstein angol írónő Kőváros című
történelmi regényét eszperantóból fordította magyarra.
Magyar értékek, elfeledett emlékek között - tematikus, városi séták a
Felvidéken, Losoncon
Rendkívül fontos mindnyájunk számára, hogy ismerjük szülőföldünket, ismerjük azt a helyet,
ahol élünk. A losonci helytörténész, Puntigán József ennek tudatában nem csak saját
tudását fejleszti, de előadásain és könyvein túl városi sétákon kalauzolja végig a felvidéki
városban a magyar értékek, a sokszor elfeledett emlékek között az érdeklődőket. Az elmúlt
héten részt vett az egyik ilyen - Puntigán József által vezetett - tematikus sétán a Határok
nélkül munkatársa is.
Bécs és Pozsony előtt Magyarországon - nagy sikerrel szerepelt a csángóföldi
Forrófalva Főnix énekkara Sátoraljaújhelyen
A csángóföldi Forrófalva Főnix énekkara a Bécsbe és Pozsonyba tartó útja közben megállt
Sátoraljaújhelyen és a Magyar Nyelv Múzeumában rögtönzött bemutatót is tartott. A Határok
nélkül riportere éppen akkor járt ott és nagyon megörült a találkozásnak.
A pelsőci Korona Énekegyüttes öröme - Csenedes címmel megjelent az amatőr
kórus első, karácsonyi dalokat tartalmazó CD-je
A moldvai csángó kórus után most ismerkedjenek meg a pelsőci Korona énekegyüttessel,
amely 2012 karácsonyán alakult. Lelkes, a zenét, a közösséget szerető felvidéki magyar női
kórus ez, amely szinte minden műfajban megméretteti magát. Első CD-jüket, amely
karácsonyi dalokat tartalmaz és Csendes címmel jelent meg, a napokban mutatták be
Pelsőcön.
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Határok nélkül
2016. december 4. – Kossuth Rádió
Kevés a magyar lelkész Felvidéken
Kevés a magyar lelkész a Felvidéken. Sok helyen már vegyes gyülekezetek vannak, ahol a
tiszteletes szlovákul hirdeti az igét. Pedig lenne igény a magyar lakta falvakban arra, hogy
magyarnyelvű istentiszteleten vehessenek részt. Többek között erről is beszél a
Magyarországról érkezett evangélikus missziós lelkész, a kivel Gömörhosszúszón találkozott a
Határok nélkül munkatársa.
Csíkrákos iskolájának centenáriumát ünnepelték a napokban
Csíkrákos felcsíki település, Csíkszeredától alig 15 km-re. Cserei Mihályról, Erdély
történetírójáról elnevezett iskoláját ünnepelte a napokban a falu, mégpedig az épület 100 éves
évfordulóját. Hogy miért is nagy ünnep a község életében az iskolaépítés centenáriumi
évfordulója, az kiderül a Határok nélkül tudósítójának riportjából.
Nemrég látott napvilágot Nagy József Barna 8 éve megjelent könyvének bővített
kiadása
Néhány éve az borzolta fel a nagyváradi magyarság kedélyét, hogy a kétnyelvű
utcanévtáblákon tükörfordításban, félremagyarítva kerültek fel az nevek. Akkor és azóta is
sokszor felmerül a kérdés: miért nem lehet, hogy a régi neveket, és magyarul kapják vissza az
utcák. Felnőtt több generáció, sőt a város lakossága is egyre csak nő - így sokan nem is tudják,
hogy a belváros köztereinek mi volt az eredeti neve. Ezt orvosolta Nagy József Barna már 8
éve megjelent könyve, melynek új, és bővített kiadása a közelmúltban látott napvilágot.
Beszélgetés Bihari Zoltánnal, a Xantusz Könyv vezetőjével
Bihari Zoltán, a határon túli könyvek nagy- és kiskereskedelmével, illetve könyvkiadással is
foglalkozó Xantusz Könyv vezetője. Missziót teljesít, mert olyan könyveket jelentett meg és
forgalmaz, melyhez egyébként nagyon nehezen lehetne hozzájutni. Hát még ott, ahol magyar
könyvesbolt sincs. Ahogy Pozsonyban és több felvidéki, magyarok lakta városban sem. Így
aztán nehéz a Felvidéken kiadott magyar könyveihez hozzájutni a Felvidéken, a többiről nem
is beszélve. Haják-Szabó Mária a Győri könyvfesztiválon találkozott Bihari Zoltánnal.
Modernizáció és következményei a Bánságban – konferencia a Magyar
Tudomány Ünnepén
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság bánsági regionális munkacsoportja minden
évben konferenciával emlékezik meg a Magyar Tudomány Ünnepéről. Az idei Modernizáció
és következményei a Bánságban című rendezvény érdekessége volt, hogy nem csak temesvári
kutatók, hanem onnan elszármazott, ma Európa élvonalbeli kutató csoportjaiban dolgozók is
bemutatkoztak.
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Kárpát Expressz
2016. december 4. – M1
A gulág áldozataira emlékeztek Felvidéken
Túrázni indultak a felvidéki Szepsi diákjai. Emléktúrájukkal a gulágra elhurcolt emberek
emléke előtt tisztelegtek. A bolsevik terror a XX. század egyik legkegyetlenebb népirtása volt.
Betekintés Kőhalom református kollégiumának életébe
Orbán Balázs, Székelyföld leírója minden bizonnyal más városképet látott, amikor a kőhalmi
dombokról lenézett a város házaira. „Ez egy 4000 lelket számláló csinos mezővároska” – írja
a településről. A dél-erdélyi Kőhalom szász-román terület, ma román többségű lakossággal.
Az erdélyi református egyházkerület egyik legfiatalabb templomának, a kőhalmi református
templomnak rendhagyó története van.
A délvidéki Topolyára látogatott a Kárpát Exrpessz stábja
Egész Délvidéken, sőt, Szerbia-szerte nem találni magasabb templomot, mint Topolyán. Ma
kb. 14 ezren élnek itt, a település többsége pedig a mai napig magyar. Annak érdekében, hogy
ez így is maradjon, mindent megtesz a város vezetése.
Rendhagyó történelemóra a szolyvai emlékparkban
Történészek és túlélők meséltek a gulág borzalmairól az Elhallgatott történelem című
rendhagyó tanórán az egykori fogolytábor helyén kialakított szolyvai emlékparkban. A
rendezvényen közel 200 anyaországi középiskolás diák és tanár hallgatta a beszámolókat
arról, hogy a szovjetek hogyan küldtek a halálba több szász magyar embert.

Térkép
2016. december 3. - Duna World
A Sapientia Tudományegyetem hallgatói próbálják meggyőzni a magyar felsőoktatás
nyújtotta előnyökről azokat, akik még érettségi előtt állnak. Romániában ugyanis sokan úgy
gondolják, hogy csak akkor tudnak a fiatalok igazán érvényesülni, hogy ha a szakmát az
ország nyelvén sajátítják el. Ezt a sztereotípiát szeretnék megváltoztatni. A sapientiás fiatalok
ezért autóba ültek, nyakukba vették Erdélyt és a Partiumot és az elmúlt hét alatt több mint
100 magyar középiskolába látogattak el, ahol felvételi tájékoztatót tartottak az érettségi előtt
álló diákoknak.
A kortárs irodalomra szeretnék ráirányítani a figyelmet a nagyváradi könyvmaratonnal. A
több napos eseménysorozaton tíz kötetet mutattak be. A szervezők minden évben alkalmat
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adnak egy kiadó és egy folyóirat bemutatkozására. Ezt a lehetőséget idén a marosvásárhelyi
Lektor kiadó munkatársai kapták meg. A könyvmaratonon első alkalommal adták át
pályakezdő íróknak a Kinde Annamária díjat. A néhány éve elhunyt váradi költő egyik
legfontosabb feladatának tekintette a fiatal tehetségek felfedezését.
Jót tenni jó, a kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága is így gondolja, amelynek tagjai nehéz
helyzetben lévő apróságok megsegítését tűzték ki fő célnak, mivel a civil szervezetnek saját
bevételi forrása nincs, ezért jótékonysági estet szerveztek nemrég a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az est bevételéből 16 hátrányos helyzetben lévő gyermeknek
szerveztek olyan programokat, amelyekben nekik másképp nem lehetne részük.
A lelkesedés, a kitartás, a filmezés iránti szeretet hozta össze azt a diákcsapatot, amely négy
éven keresztül forgatta mozifilmjét Nagyváradon. Civil egyesületek, támogatók, önkéntesek
segítségével született meg a Túl drága kirohanás c. játékfilm, Szabó Norbert Zsolt ötletéből, az
ő szervezésével és rendezésében, hogy bizonyítsa, a nagyváradi fiatalok is képesek olyat
alkotni, amelyre felfigyel a nagyközönség.
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