Kövér: érdemes a kárpátaljai magyaroknak a szülőföldjükön tervezni jövőjüket
2016. december 16. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Magyar Idők, Magyar
Hírlap
Nagy szükség van arra a hitre, hogy érdemes a kárpátaljai magyaroknak a szülőföldjükön
tervezni jövőjüket - mondta Kövér László, Országgyűlés elnöke pénteken a Parlamentben. A
Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) által összeggyűjtött 115 millió forint
felhasználásáról tartott rendezvényen Kövér László úgy fogalmazott, a kárpátaljaiak számára
nem csak forintokban, de erkölcsileg, lelkiekben is mérhető az a segítség, amit az anyaország
nyújt. Az MJVSZ által, a felajánlás szétosztásával megbízott két szervezet, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat és a Kárpátalja Hitéletéért Alapítvány rendezvényén a házelnök
hangsúlyozta: az, hogy ezek mellett az emberek mellett állunk, sokkalta nagyobb súllyal esik
latba, mint bármekkora (pénz)összeg.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Jogerős: elvesztette a katolikus egyház a váradi pénzügyi palotát
2016. december 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari
Napló
A román legfelsőbb bíróság megváltoztatta a pitești-i táblabíróság elsőfokú ítéletét, és jogerős
ítéletben fosztotta meg a római katolikus egyházat a számára visszaszolgáltatott nagyváradi
pénzügyi palotától – közölte pénteken a Bihon.ro portál. A Nagyvárad belvárosában álló
eredetileg irgalmasrendi ingatlant 2012-ben kapta vissza a püspökség, ám a megyei
önkormányzat megtámadta az illetékes bizottság határozatát, arra hivatkozván, hogy az
épület valójában a magyar állam tulajdona volt, amelyet a trianoni döntéssel a román állam
vett át. A visszaszolgáltatás érvénytelenítését a Bihar megyei önkormányzat kérte, a per során
azonban a nagyváradi polgármesteri hivatal is csatlakozott hozzá. A pitești-i táblabíróság ez
év áprilisban kimondott első fokú ítéletében elutasította a keresetet, és elismerte az egyház
tulajdonjogát az épület fölött. Ezt az ítéletet változtatta meg csütörtökön a legfelsőbb bíróság.

Felavatták az első világháborús 5. honvéd gyalogezred emléktábláját
Lengyelországban
2016. december 16. – MTI
Felavatták az első világháborús 5. honvéd gyalogezred magyar katonáinak emléktábláját a
lengyelországi Przemy erődrendszerhez tartozó Borek erődnél pénteken - tájékoztatta a
hódmezővásárhelyi önkormányzat az MTI-t. A hódmezővásárhelyi és a szegedi
önkormányzat által állított emléktábla avatásán Grezsa István, a Miniszterelnökség határon
átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa úgy fogalmazott, "a katonák
küzdelme és hősi halála nem volt hiábavaló, hisz ma is itt vagyunk. Lengyelként és
magyarként maradtunk meg Közép-Európában, soha nem feledve évezredes barátságunkat".
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2016. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Rontják a romániai igazságszolgáltatás hitelét Kovács Péter RMDSZ-ügyvezető elnök és
Kovács Sándor római katolikus főesperes kijelentései, amelyeket 2016. november 12-én, a
marosvásárhelyi katolikus gimnáziumért tartott tiltakozó megmozdulásokon tettek a DNAval kapcsolatban – állapította meg a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) plénuma.
A CSM közleménye szerint Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke és Kovács Sándor, a
kolozsvári Szent Mihály-templom főesperes-plébánosa „egy sor vádat fogalmazott meg a
DNA-val szemben, azt a meggyőződést terjesztve el, hogy egy magyar etnikumú nemzettársuk
meggyanúsítása révén a DNA törvénytelenül járt el, abból a célból, hogy aláaknázza a
romániai magyar nyelvű oktatást és ezzel együtt az egész romániai magyar közösséget.”

Erdély

Megrótta Kovács Péteréket a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács

Fülöp Tímea vezeti a vásárhelyi Kultúrpalotát
2016. december 16. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Új vezetője van hétfőtől a marosvásárhelyi Kultúrpalotának: Vasile Naste nyugdíjba vonulása
után Fülöp Tímea veszi át Maros megye legfontosabb kulturális intézményének vezetését.
Évtizedek óta nem volt magyar vezetője a marosvásárhelyi magyarság szimbólumának
számító intézménynek. A terület nem teljesen ismeretlen a fiatal szakember előtt, ugyanis
Fülöp Tímea évek óta a Maros Megyei Múzeum munkatársa, s több mint egy évig a
közönségkapcsolatokért és marketingért felelős muzeológusként dolgozott az intézményben,
így a Kultúrpalotával is gyakran kapcsolatba került.

Johannis keddre hívta össze az új parlamentet
2016. december 16. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro
December 20-ára összehívta a vasárnap megválasztott új parlamentet a román államfő. Ezt
maga Klaus Johannis jelentette be pénteken, hozzátéve, hogy szerdán és csütörtökön
egyeztetésekre várja a parlamenti pártokat az új kormány megalakítása érdekében. Az elnök
azt is nyomatékosította, hogy ő fogja eldönteni: kinek ad kormányalakítási megbízást. Erre az
alkotmány tág mozgásteret biztosít a román államfő számára.

A Hargita megyei románok képviseletét is vállalná Gheorghe Baciu Kovászna
megyei szenátor
2016. december 16. – transindex.ro, maszol.ro
Vállalja a parlamentben a Hargita megyei románok képviseletét is, miután ott az RMDSZ az
összes mandátumot megszerezte - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Gheorghe Baciu
(PMP), aki a szavazatok újraosztásával jutott szenátusi mandátumhoz Kovászna megyében.
"Sajnálom, hogy egyik román pártnak sem sikerült mandátumot szereznie Hargita megyében.
(...) Ha ők is úgy akarják, akkor én vállalom a Hargita megyei románok képviseletét is.
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Korodi Attila és Cseke Attila lesznek az RMDSZ frakcióvezetői
2016. december 16. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika, Erdély Ma
Korodi Attilát és Cseke Attilát választották az RMDSZ képviselőházi, illetve szenátusi
frakciójának vezetőjévé december 15-én, csütörtökön. Korodi Attila és Cseke Attila elmondta:
az RMDSZ-ben generációváltás ment és megy végbe. Már a választások előtt többször
elhangzott, hogy a politikai munka gerince december 11. után a harmincas-negyvenes
generációra hárul. Hozzátették: az erdélyi magyarok ennek az új generációnak és az általuk
képviselt programnak szavaztak bizalmat, ami komoly felelősséget jelent számukra.

Erdély

Bejelentem ezt a párt vezetőségének is" - nyilatkozta Baciu, aki 1989 és 2008 között, hét
mandátumon keresztül volt Bodzaforduló polgármestere.

Új testvére lesz Hargita megyének
2016. december 16. – szekelyhon.ro
Egyhangúlag döntött a Nógrád megyei közgyűlés annak az együttműködési
szándéknyilatkozatnak az elfogadásáról, amelyet a Hargita megyei önkormányzattal írtak alá
a két megye közti testvérkapcsolat létesítéséről. A december 15-én tartott ülésen Hargita
megyét Bíró Barna Botond önkormányzati alelnök képviselte, és elmondta, hogy a
testvérmegyei szándéknyilatkozatot báró Lipthay Antal, Szécsény város díszpolgára
sugallatára kezdeményezték, akit idén Hargita Megyéért Díjjal tüntettek ki, mert a
gyergyószárhegyi Lázár-kastély 13/24 tulajdonrészét a Szent Ferenc Alapítványnak
ajándékozta, hogy a kastély végre megnyithassa kapuját a látogatók előtt, s ezáltal újra
szolgálhassa a szárhegyi közösséget.

Tőkés: hosszú ideje tart az erdélyi magyarság útkeresése
2016. december 17. – Krónika, MTI, Bihari Napló
A bibliai pusztai vándorláshoz hasonlította Tőkés László a romániai forradalom
kirobbanásának 27. évfordulóján tartott temesvári pódiumbeszélgetésen az erdélyi
magyarság útkeresését.„Elindultunk az ígéret földje felé. 27 év telt el a 40 évi vándorlásból.
Most az eltévelyedés állapotában vagyunk” – fogalmazott az egykori temesvári lelkész, akinek
a kommunista rendszerrel szembeni ellenállása vezetett el 1989 decemberében a romániai
Ceaușescu-diktatúra bukásához. Tőkés László sajnálatosnak nevezte, hogy 27 évvel ezelőtt
nem sikerült gyors és egyenes úton elindulni a közösség céljai felé. „Kár, hogy nem tudtuk
kamatoztatni Románia szempontjából is, magyar szempontból is azt az óriási politikai tőkét,
amit Temesvár jelentett. (...) Ezzel a politikai tőkével az autonómia ügyét is elő lehetett volna
mozdítani” – állapította meg Tőkés László a temesvári Új Ezredév Református Központban
tartott péntek esti pódiumbeszélgetésen.

Nagyvárad is kiemelt helyszíne a 2017-es a Szent László-évnek
2016. december 17. – Krónika
Nagyvárad lesz a januárban elrajtoló Szent László-év egyik kiemelt helyszíne. Potápi Árpád
János államtitkár a hét elején jelentette be, hogy a magyar nemzetpolitikai államtitkárság
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Erdély

2017-re Szent László-évet hirdet. A programsorozat célja, hogy széles körben megismertessék
az uralkodó életét és tevékenységét – közölte Potápi. Elmondta: a Szent László-évre 80 millió
forint áll rendelkezésre. A nemzetpolitikai államtitkár elmondása szerint a január 1-jén
induló emlékévben a programok lebonyolítását egy külhoni, civil és egyházi szakértőkből álló
tanácsadó testület segíti, amelynek elnöke Gaal Gergely.

Szőttes
2016. december 17. – Pataki Tamás – Magyar Idők
Az erdélyi örökségre súlyos árnyék vetül, amely megakadályozza, hogy a csíksomlyói búcsú
felkerüljön az ¬UNESCO reprezentatív szellemi kulturális örökséglistájára. Bukarestben jól
tudják, hogy ennek a vallásos zarándoklatnak magyar nemzeti vonatkozása is van, sőt talán az
a hangsúlyosabb. Ellenben Románia a Moldvai Köztársasággal karöltve idén már a második
közös szellemi örökségelemét terjesztette fel: a 2013-ban elfogadott kolindálás (karácsonyi
éneklés) mellett most már a faliszőnyegszövés is szerepel a listán.

Mint a levegő

Felvidék

2016. december 17. – Ozsda Erika – Magyar Idők
Nagyvárad alapítója Szent László király. Ezt még a román polgármester is elismeri. Ennek
ellenére a város vezetése semmiképpen nem akar új szobrot állítani a király emlékére. Amikor
tavaly februárban megkezdődött a tér felújítása, a helyi magyar sajtóban feltették a kérdést,
hogy a vezetésnek szándékában áll-e a városalapító szobrát az eredeti helyére, a tér közepére
visszahelyezni. Sem a felújítás alatt, sem utána nem akarnak szobrot állítani Szent Lászlónak
– hangzott a válasz. Magyarországon 2017 Szent László éve lesz a király trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Szent László, Erdély és a határvidékek
védőszentje egyike azoknak, akik sokat tettek a Kárpát-medencében élő népek
együttműködéséért.

Vajon hol lesz lelkemnek menedéke...?
2016. december 16. – hirek.sk
A Csemadok Országos Tanácsa és Pozsonyi Városi Választmánya, valamint a Magyar Intézet
közös szervezésében nyílt kiállítás a Csemadok pozsonyi székházában az Olajág Keresztény
Művészeti Társaság alkotóinak munkáiból.

Menyhárt József: Tollvon(akod)ás
2016. december 17. – hirek.sk
Szeptember elején, egy héttel kinevezését követően levelet írtunk Érsek Árpádnak, az új
közlekedésügyi miniszternek. Azon túl, hogy gratuláltunk reménykeltő kinevezéséhez,
konstruktív és szakmailag alaposan alátámasztott anyagot bocsátottunk rendelkezésére egy
évek óta húzódó kérdés megoldási lehetőségeire vonatkozóan.
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Felvidék

A kormány arca – nyilatkozik Bugár, Solymos és Menyhárt
2016. december 17. – Új Szó
A Híd számára a kormánykoalícióba való belépés eddigi partnerválasztási stratégiájának
gyökeres megváltoztatását jelentette. Gál Zsolt szerint már nincs visszaút a Híd számára.
„Most már a Híd is abban érdekelt, hogy végigcsinálják ezt a ciklust – véli a politológus. – Az
egyedüli, aki buktathat, az SNS, ha túlságosan megerősödik. Nagyon veszélyes helyzet állt
tehát elő a Híd számára, ugyanis gyakorlatilag egy politikai hullával lépett koalícióra. Egyre
inkább mutatkozik ugyanis, hogy a Smer elindult a lejtőn, már nem tudja megállítani a
folyamatot, s az a sors vár rá, mint a HZDS-re vagy az SDKÚ-ra. A Híd számára fennáll a
veszély, hogy szövetségese őt is magával húzza. Egyelőre nem ezt látjuk, de ugyanakkor nem
tudjuk, mennyire stabil a párt választói bázisa, magyarán, hogy tényleg meggyőződésből
tartanak ki a Híd mellett, vagy csak azért, mert nincs hova menniük.

Bugár feláldozta magát a pártért
2016. december 18. – Új Szó, hirek.sk
Bugár Béla, a Híd elnöke a márciusi választások előtt azt tervezte, hogy első ízben ő maga is
szerepet vállal az alakuló új kormányban, de a vártnál alacsonyabb választási eredmény ezt
meghiúsította. „Csak 6,5 százalékot kaptunk. Szokatlan koalíció alakult, és a legtöbb energiát
a hangulat javításának kellett szentelnem a párton belül” – mondta Bugár, aki állítása szerint
ezért nem lehetett miniszter. „Fel kellett áldoznom magam” – fogalmazott.

Danko: az ellenzék felajánlotta nekem a miniszterelnöki széket
2016. december 18. – Új Szó, hirek.sk
Nem minden rossz, amit az ellenzék mond, állította Andrej Danko házelnök (SNS) a TA3 V
politike című műsorában vasárnap. „Az ellenzék felajánlotta, hogy legyek miniszterelnök.
Senki nem beszélhet azonban a miniszterelnökségről, ha nem nyeri meg a választásokat, az
SNS pedig jelenleg nem vezeti a felméréseket“ - tette hozzá. „Ha bármelyik pártelnök azt
mondja, hogy nem akarja a legtöbb százalékot szerezni és nem akarja megnyerni a
választásokat, akkor hazudik“ - folytatta. Danko elmondta, hogy nem akar előrehozott
választásokat, a jelenlegi koalíciót pedig hatékonynak tartja.

Máris akadozik a magyar-magyar párbeszéd
2016. december 18. – Új Szó
Nehezen indul a magyar–magyar párbeszéd, az utóbbi időben az MKP több politikusa is
olyan kijelentést tett, amelyek lassíthatják a Dunaszerdahelyen beindult folyamatot. Bugár
Béla szerint akár teljesen le is állhat a folyamat. Bugár szerint sokan vannak az MKP-ban,
akik nem akarják az együttműködést a Híddal. „Azt is hallottam, az MKP egyes járási
szervezetei nem tudják elképzelni az együttműködést” – mondta lapunknak a Híd elnöke. Az
árulózó, őt „magyarul beszélő szlovák politikusnak” nevező Kövér Lászlót Ján Slotához
hasonlította. „Az első csehszlovák köztársaság idején állították, illetve húsz éve Slota szokta
mondani, hogy itt csak magyarul beszélő szlovákok vannak. Ha ezt Őry így megerősíti, azzal
aláaknázta azt, ami elkezdődött – állítja Bugár. – Szoktam mondani, hogy gyűlölettel és
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gyűlöletből nem lehet politizálni, még ha Budapestről kérik sem. Így nehezen lesz magyar–
magyar párbeszéd.”

Vajdaság

Korhecz Tamást is kinevezte alkotmánybírónak Tomislav Nikolić
2016. december 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tomislav Nikolić szerb államfő öt alkotmánybírót nevezett ki a képviselőház tíz jelöltje közül,
köztük ifj. dr. Korhecz Tamást, a Magyar Mozgalom társelnökét, a Magyar Nemzeti Tanács
korábbi vezetőjét, akit a Vajdasági Magyar Szövetség javasolt a tisztségre. A szerbiai
alkotmány értelmében az alkotmánybíróságnak 15 bírája van, akiknek legalább 40 életévvel
és 15 év szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük a kinevezéshez. Az alkotmánybírákat kilenc
éves mandátumra választják meg.

Pál Károlyt a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki
2016. december 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Több évtizedes kulturális és politikai tevékenységéért Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Pál Károlyt. A kitüntetés átadására
a bácsfeketehegyi művelődési egyesület karácsonyi műsorának keretében került sor. A
kitüntetett a lovagkereszt átvételét követően azt mondta, ez a kitüntetés mindenkié, az egész
közösségé. Az elmúlt négy évtizedben történtek bizonyságot és biztosítékot jelentenek arra,
hogyan kell tovább menni, fogalmazott Pál Károly. Megköszönte családjának és mindenkinek,
aki együttműködött vele az elmúlt négy évtizedben.

Ünnepel a kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület

Kárpátalja

2016. december 18. – Pannon RTV
Egyéves a kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület. Az évforduló alkalmából
vasárnap megkoszorúzták a névadó Gaál Ferenc zeneszerző és karnagy sírját a szabadkai
Bajai úti temetőben. Gaál Ferenc 1882-ben a Szabadkai Zeneiskola igazgatói posztját töltötte
be, emellett a szabadkai Szent Teréz-székesegyház kórusának és zenekarának karmestere
volt. A megemlékezésen részt vett Paskó Csaba, a művelődési egyesület elnöke, valamint
Bunford Tivadar, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke is. Az évforduló részeként a
kelebiai templomban karácsonyi műsorral várták az érdeklődőket.

Új játszóházat adtak át Ungváron
2016. december 16. – karpatalja.ma
Ünnepélyes keretek között adták át az ungvári 6. sz. óvoda új, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának támogatásával épített szabadtéri játszóházát december 16-án. Az óvodában
két orosz és két magyar vegyes csoport működik. Buhajla József, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának főkonzulja az átadáson örömét fejezte ki, hogy advent utolsó vasárnapja
előtt egy ilyen ajándékkal járulhatnak hozzá az óvoda fejlesztéséhez.
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Kárpátalja

Két éven belül négysávosra bővítik a Munkács–Beregszász közötti útszakaszt
2016. december 16. – karpatalja.ma, mukachevo.net
Az Állami Közútkezelő Szolgálat, az Ukravtodor 2017-ben megkezdheti az М-24/Е-58-as
Munkács–Beregszász–asztélyi határátkelő közötti autóút rekonstrukcióját és a Beregszászt
elkerülő út megépítését – tudatta a mukachevo.net december 13-án. A Beregszász–Munkács
útszakasz jelenleg meglehetősen keskeny. A kiszélesítésével s az elkerülő út megépítésével
egyszerűbbé válhat a teherszállítás, illetve csökkenhet a forgalmi idő. A munkálatokat abból
az 50 millió eurós segélyhitelből finanszírozzák majd, melyet Magyarország biztosít
Ukrajnának.

Beregszászi iskolákkal kötött partnerségi szerződést a Rákóczi-főiskola
2016. december 18. – karpatalja.ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II RF KMF) újabb öt iskolával kötött
partnerségi szerződést december 16-án.A stratégiai együttműködési szerződés értelmében a
partneriskolák végzős tanulói felvételi versenyen kívül kerülhetnek be a Rákóczi-főiskolára,
amennyiben sikeresen teljesítenek a külső független tesztelésen. Emellett a középiskolák
pedagógusai és diákjai részt vehetnek a II. RF KMF által szervezett konferenciákon,
tanulmányi vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken. Ezzel egyidejűleg az iskolák lehetőséget
biztosítanak a beregszászi főiskola hallgatói számára: intézményükben teljesíthetik a szakmai
és pedagógiai gyakorlatot.

Hetedik alkalommal szerveztek karácsonyi cipősdoboz-akciót Kárpátalján

Muravidék

2016. december 16. – karpatalja.ma
A Pulzus Rádió idén hetedik alkalommal szervezte meg karácsonyi cipősdoboz-akcióját
Kárpátalja hat járásának tizenhárom gyűjtőpontján. Az összegyűjtött csomagokat az akció fő
partnere, a Sámuel Alapítvány juttatja el karácsony és újév között a megyei árvaházakba és a
nehéz sorban élő gyermekeknek. A Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi Járási Szervezete
1500 fejadag ételt osztott szét Beregszász főterén és a városvégi cigánytelepen.

Kidolgozott szakmai normatívák a fiataloknak
2016. december 17. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Köztársaság szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó szaktanácsa a napokban
elfogadta a fiatal munkaerő alkalmazására vonatkozó normatívákat. Ez fontos előrelépést
jelent, hiszen eddig erre vonatkozóan nem lehetett közokiratot kapni.
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Muravidék

Évértékelő: jó évet zárunk! Újult erővel léphetünk az új esztendőbe
2016. december 15. – Huncro.hr
Sok szempontból sikerült az idén haladást elérni magyar közösségünket illetően, ami
elégedettségre ad okot. Az idei esztendő talán legfontosabb eseménye közösségünkben Kövér
László házelnök júniusi bellyei látogatása és a HMDK vezetőivel való találkozás volt,
amelynek konkrét eredményeit gyorsan megtapasztalhattuk.

Évzáró rendezvény Nagypiszanicán

Csehország

2016. december 15. – Huncro.hr
Szombaton tartotta évzáró rendezvényét az 500 éves református múltra visszatekintő nyugatszlavóniai település magyarjait tömörítő Nagypiszanicai Magyarok Közössége. A
rendezvényen a házigazdákon kívül részt vettek még kórógyi, daruvári és kiskőszegi
vendégcsoportok is.

„Anyanyelven ünnepelve együtt készülünk Prágában is a karácsonyra”
2016. december 18. – Felvidék Ma
A Felvidék.ma az adventről, a prágai magyar alkalmakról, a karácsonyi ünnepvárásról
kérdezte Balga Zoltán atyát, a prágai magyar katolikus hívek lelki vezetőjét.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 16. – Kossuth Rádió
Először készült olyan uniós éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről, amely
hangsúlyosan foglalkozik a kisebbségek védelmével is
Először készült olyan uniós éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről, amely hangsúlyosan
foglalkozik a kisebbségek védelmével is. Az Európai Parlament jóváhagyta a 2015-ös évre
szóló alapjogi jelentést. A jelentéstevő Nagy József, a Most-Híd európai parlamenti
képviselője, a szavazás után azt mondta, a túlnyomó többséggel elfogadott jelentés külön
fejezetben foglalkozik a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi minimum igényével.
A KMKSZ kapta idén a Duna-díjat
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kapta idén a Duna-díjat. Az 1989. február 26-án
Ungváron alakult szervezet a kárpátaljai magyarság első és máig legnagyobb létszámú
társadalmi, érdekvédelmi szervezete, tagsága 2015-ben 45 ezer főt számlált. A Duna-díjat
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azon személyek és egyesületek kapják, akik sokat tettek a magyar nyelv, kultúra ápolásáért és
a magyar identitástudat megerősítéséért.
Vajdasági Helyi Termék Védjegy program
Vásároljunk helyi termékeket! Ez a jelszava a Vajdasági Helyi Termék Védjegy programnak.
Ha sikerül meggyőzni a vásárlókat, azzal piacot teremtenek a kézműveseknek. Bár néhány
törvénymódosítás még szükséges ahhoz, hogy Szerbiában a kézműves termékeket az
előállítók szabadon forgalmazhassák, de a termékek feltérképezése már folyik. A Határok
nélkül tudósítójának riportjában elsőként néhány kézművest halljuk, majd a program
koordinátorát.
Kecsőn nincs „vásároljunk helyi terméket” mozgalom
Kecsőn nincs „vásároljunk helyi terméket” mozgalom, úgy tűnik a turisztikai fejlesztésekbe
vetett hitük is elpárolgott. Az aggteleki karszton, festői környezetben, a magyar határtól alig
fél kilométerre található a felvidéki település, ahol ma már csak 370-en élnek. A legnagyobb
gondjuk, hogy nincs munkalehetőség. Még a wellness szálló építése is abbamaradt, omlikromlik az épület együttes a domicai cseppkőbarlang szomszédságában.
Nagyszabású cipősdoboz-akció Beregszászon
Nagyszabású cipősdoboz-akciót szervezett mára Beregszászon a helyi Pulzus Rádió. Az egész
napos akció során kárpátaljai árva és nehéz sorsú gyerekek számára gyűjtenek. A szervezők
este 10 óráig várják a cipős dobozba zárt ajándékokat Beregszász főterén.
Kő-kövön: a gácsi Forgách kastély
Kő-kövön rovatunkban bemutatjuk a felvidéki Gács egyik látványosságát, a Forgách kastélyt,
amely a magyar történelem jeles eseményeinek is színhelye volt. A felújított várkastély ma
wellness szálló.

Határok nélkül
2016. december 17. – Kossuth Rádió
Amikor az alkotás belső kényszer – Siska-Szabó Hajnalka művész-tanár
festményeiből Emlékezés címmel nyílt tárlat Aradon
Az elmúlt héten nyitották meg Aradon Siska-Szabó Hajnalka művész-tanár Emlékezés című
egyéni festménykiállítását. A fő utcai Alfa Galériában rendezett tárlatnyitón a pályatársak
jelentős része mellett az aradi képzőművész és rajztanár tisztelői is nagy számban
megjelentek. Az alkotás, mint kifejezői eszköz belső kényszer - vallotta Siska-Szabó Hajnalka
a megnyitón.
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Aczél Dóra Fájdallam címmel jelenttette meg az egykori naplója alapján írt
önéletírását
Életének egy rövidebb, bár mindenképp jelentős részét foglalta könyvbe Aczél Dóra, akinek a
közelmúltban jelent meg a Fájdallam című kötete. A történet már réginek számít, de
meghatározó a ma már kétgyermekes édesanya életében. 14 éves volt, amikor kiderült, hogy
rákos beteg. Akkor a kamaszlány a betegség elleni küzdelem idején naplót kezdett el írni. 15
évvel a történtek után a fiatalasszony most úgy gondolta, hogy segíthessen másoknak, az
akkori küzdelmeit, érzéseit, gondolatait megosztja a leendő olvasókkal.
Ungváron rendezték meg a
Tehetségkutató Verseny döntőjét

Bartók

Béla

Kárpátaljai

Komolyzenei

A KMKSZ idén is megszervezte Kárpátalján a Bartók Béla Komolyzenei Tehetségkutató
Versenyt, melynek döntőjét az elmúlt hétvégén rendezték Ungváron. A szervezők nem titkolt
célja az volt, hogy felkeltsék az érdeklődést a komolyzene iránt a kárpátaljai fiatalokban. A
tavalyihoz képest idén csaknem háromszor annyi tehetséges muzsikus fiatal jelentkezett a
megmérettetésre. A fináléba jutott gyermekeket és fiatalokat a Magyar Művészeti Akadémia
vendégül látja majd Budapesten és a kategóriák legjobbjai felléphetnek majd a Művészetek
palotájában.
A közelmúltban
Néptánccsoport

a felvidéki Gömörhosszúszón megalakult a Teresztenye

A közelmúltban alakult meg a felvidéki Gömörhosszúszón a Teresztenye Néptánccsoport,
amely lelkes helyi és a környező falvakból származó fiatalokból áll. Olyanokból, akik kedvelik
a néptáncot, megélik a néphagyományokat. Csatlakozott hozzájuk a hosszúszói Bíborka
Énekkar, valamint a Búzavirág Néptánccsoport néhány tagja is. A csoport vezetője, Pomaj
Anita. Terveik szerint egyelőre helyi, azaz gömöri táncokkal kezdenek, majd magyarbődi és
bodrogközi táncok is szerepelnek elképzeléseik, terveik között.
A Kolompos együttes koncertezett Zomborban és Temerinben
A vajdasági szórványban élő magyar gyermekek karácsonyi ajándékként élték meg a
Kolompos együttes fellépését Zomborban és Temerinben, ahová a belgrádi Magyar Kulturális
Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében jutott el az együttes. A Kolompos temerini
koncertjéről készített riportot a Határok nélkül riportere.

Határok nélkül
2016. december 18. – Kossuth Rádió
Megnyílt a Felcserélt otthonok című kiállítás a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumában
A második világháborút követően Európa útjain száz- és százezrek vándoroltak. Otthonaikból
elüldözöttek, elhurcoltak vagy kitaszítottak. A nagyhatalmi döntések, üldözések indította
emberáradtban ott sodródtak 1945-49 között a szlovákiai magyarok tízezrei is. Hazát, otthont
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cseréltek. Erről szól a Felcserélt otthonok című kiállítás, amely a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumában nyílt a napokban.
A délvidéki németeket és magyarokat sem kímélte a II. világháború utáni
megtorlás
A délvidéki német polgári lakosságot sem kímélte a második világháború utáni leszámolás.
Sőt, a háború utolsó hónapjaiban Tito partizán alakulatai bosszúhadjáratot indítottak, ahogy
a magyarok ellen is.
A külföldi tankönyvek magyarságképe – tanulmányok a szomszédos országok
magyarságképéről
A külföldi tankönyvek magyarságképe címmel gyűjtötte kötetbe Csík Tibor azokat a
tanulmányokat, amelyek a környező országok történelemkönyveiben rólunk közölt
ismeretekről készültek vagy éppen a magyarság történelmének teljes hiányáról. A kialakult
kép ily módon vagy hiányos vagy torz.
Tizenöt éves az Aracs folyóirat
15 éves az Aracs folyóirat. A magyar kultúra, a délvidéki népi hagyományok ápolására,
továbbadására szerveződött közéleti kulturális folyóirat főszerkesztőjével, Bata Jánossal
beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
A duplájára szeretnék bővíteni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kisiratosi
gyermekotthonát
Az egyre több hátrányos helyzetű gyerek megsegítése érdekében duplájára szeretnék növelni
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kisiratosi gyermekotthonát. Az alapítvány és az Arad megyei
község önkormányzata közadakozást hirdetett ennek érdekében. Ünnepi műsort szerveztek a
helyi római katolikus templomban, melyen a szentmisét Böjte Csaba celebrálta.

Kárpát Expressz
2016. december 18. – M1
A ’89-es romániai forradalom magyar áldozataira emlékezünk
1989 decemberében, Karácsony előtt pár nappal a romániai forradalom – egyetlenként a
keleti tömb országai közül – véres következményekkel járt. Ceaușescu futása után több mint
1000 ember vesztett életét, a sebesültek száma pedig több ezerre volt tehető. A hadsereg
szinte azonnal a forradalom mellé állt, a Securitatét és a milíciát nagyrészt lefegyverezték.
A Megváltó születésére készülnek a kárpátaljai cserkészek
Az év egyik legszebb időszakában, adventben Kárpátalján évről évre visszatérő kedvelt
program a beregszászi 4. számú Bendász István cserkészcsapat által szervezett adventi
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kézműves nap. Már a belépésnél mindenki egy-egy díszévé vált az összetartozás
karácsonyfájának.
Karácsonyi készülődés Eszéken
Az eszéki magyar iskola diákjai épp karácsonyi műsorukat próbálják. Hagyomány, hogy a
horvátországi magyar otkatási és művelődési központban a tanulók ünnepi műsorral lepik
meg szüleiket. A Kárpát Expressz stábja a főpróbára érkezett. Az idei műsorban a déli végek
népi hagyományait dolgozzák fel.
Advent a felvidéki Berzétén
Meggyújtották a negyedik gyertyát a felvidéki Berzéte adventi koszorúján, a helyi lakosok
pedig adventi istentiszteletre érkeznek a település református templomába. Különleges hely a
berzétei templom, hisz a gyerekek – a környéken egyedülálló módon – istentisztelet közben
egy gyereksarokban, játékos módon sajátíthatják el a református vallás alapjait.

Térkép
2016. december 17. - Duna World
Napjainkban a falusi kis iskolákat megtartani nem könnyű itt az anyaországban sem, de a
külhoni magyar településeken talán még elkeserítőbb a helyzet. Szociológusok szerint azért,
mert kevesebb gyermek születik, kevés gyermekkel pedig nem lehet fenntartani egy
intézményt. A felvidéki Kisgéresen az összefogásnak, a szülőknek, az intézmény igazgatója
szerint a Gondviselőnek köszönhetően megmenekült a kis iskola.
Hogy milyen nehéz szórványban magyarként megmaradni, azt azok tudják, akik nap mint
nap magyarként megélik ezt a küzdelmet. Máramaros megyében rohamosan fogy a
magyarság, de szerencsére szép számban vannak olyan törekvések, civilek, akik igyekeznek
mindent megtenni azért, hogy megerősítsék az itt élőket abban, hogy a szórványban jó
magyarnak lenni. A Rákóczi Szövetség is felfigyelt a helyzetre és beiratkozási programját erre
e régióra is kiterjesztette.
A szatmár megyei Nagykárolyban 20. évfordulóját ünnepli az a verseny, amely kimondottan a
helyi végzős diákok iskolán kívüli tevékenységeit díjazza és ösztönzi a tanulók
önművelődését. Az alternatív érettségiként is számon tartott verseny 1997-ben, civil
kezdeményezésre jött létre, a két évtized győztesei között ma már elismert sportolók,
zenészek és szakemberek is vannak.
Böjte Csaba atya, ferences szerzetes, a Szent Ferenc alapítvány vezetője celebrálta azt a
szentmisét, amellyel gyűjtés vette kezdetét az arad megyei Kisiratosban működő
gyermekotthon támogatására. A Pio atya nevére keresztelt gyermekotthon a falu egy régi
raktár épületében lett kialakítva, egyre nagyobb szükség van rá, bővíteni kellene. Az otthon
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teljes mértékben felajánlásokból tartja fenn magét, 15 gyermek mindennapi kenyerét a jó
érzésű emberek adományai biztosítják.
A Szeretetszolgálat több év kihagyás után tavaly indította újra a Nyilas Misi
ösztöndíjprogramot, amellyel tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyermekeket
támogatnak szerte a Kárpát-medencében. A Felvidéken idén a komáromi Református
templomba hálaadó istentisztelet keretében adták át az ösztöndíjakat.

Öt kontinens
2016. december 17. - Duna World
Az 1956-os forradalom nemcsak Budapesten mozgósította a fiatalokat, hanem vidéken is.
Béres Edit történetében a hazaszeretet, a család központúság és a hazaszeretet is jelen van.
Történetét regény formájában is kiadta. A forradalom történéseiről és az újrakezdésről mesélt
a műsor készítőinek.
Svédországban körülbelül 40-50 ezer magyar él, a helyi magyarok legnagyobb szervezete a
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, amely ernyőkánt fogja össze az országban
működő valamennyi magyar egyesületet. A szervezet számára kiemelten fontos, hogy a
felnövekvő új generáció nyelvében is kötődjön az óhazához, így nagy hangsúlyt fektetnek a
magyar nyelv oktatására.
Amerika nyugati partján élő magyarok is csatlakoztak a közmédia Jónak lenni jó
kampányához, mintegy ezer dollárral támogatják a kezdeményezést, közben ők is a
karácsonyi ünnepekre készülődnek.
A legenda szerint a Mikulás december 6-án ellátogat mindenhová, ahol gyerekek élnek,
mindegy, hogy mekkora távolságot kell bejárnia, vagy hány kis csizmát talál ott, de van olyan
californiai cím, ahol még sohasem járt, hiszen alig egy éve alakult ez az új magyar iskola.
Hó nélkül nem igazi a Karácsony idehaza sem, de Ausztráliában, a negyven fokos melegben
még nehezebb belecsempészni a téli hangulatot az ünnepbe. A Józsa család azonban minden
évben tesz azért, hogy a kint élő közösséghez rénszarvas húzta szánnal érkezzen a Mikulás,
még érdekesebbé téve így a Gold Coast-i gyerekek számára a látogatást.
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