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Magyarországi összefogással létrehozott számítástechnikai iskolai tantermet
adtak át a kárpátaljai Eszenyben
2016. december 19. – MTI, kormany.hu, Kárpátinfo, OrientPress, Kárpáthír
Magyarország ungvári főkonzulátusa, a Rotary Club Budapest-Sasad és a budapesti Bravonet
Kft. támogatásával felújított és felszerelt korszerű számítástechnikai szaktantermet adtak át
hétfőn az ungvári járási Eszeny község középiskolájában. Az átadási ünnepségen mondott
avató beszédében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa
hangsúlyozta: mivel Ukrajna elkötelezte magát az európai integráció mellett, ezt a
gyakorlatban is alá kell támasztani, például oly módon, ahogyan ez az Eszenyi
Középiskolában történik a korszerű, magyarországi és európai szabványoknak és
színvonalnak megfelelő számítástechnikai szaktanterem átadásával. Magyarország csak olyan
beruházásokat támogat Kárpátalján, amelyek színvonalukban megfelelnek a magyarországi
és európai követelményeknek - tette hozzá.

Hódmezővásárhelyi támogatással épülő óvoda alapkövét rakták le a kárpátaljai
Mezőváriban
2016. december 19. – MTI, kormany.hu, promenad.hu, Kárpátinfo, Kárpáthír
Hódmezővásárhely anyagi támogatásával épülő új református óvoda épületének alapkövét
helyezték el ünnepélyesen hétfőn a Beregszászhoz közeli mezőváriban. Az alapkőletételi
ünnepségen mondott beszédében Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere
emlékeztetett arra, hogy a városban a kárpátaljai magyarok megsegítésére indított gyűjtésből
befolyt négymillió forint összeget 2015-ben adták át a mezővári óvodának, s abból kicserélték
az épület nyílászáróit. Beszédében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztosa, a hódmezővárosi városi közgyűlés képviselője azt hangsúlyozta, hogy
Mezőváriban olyan intézmény alapkövét rakják le, amelyre a jövő épül a magyarok
összefogásának eredményeként. Kifejtette: ha Magyarország valamit vállal, akkor azt teljesíti.
Jelezte: a magyar kormány eltökélt szándéka, hogy elősegítse a kárpátaljai magyarság
szülőföldjén való megmaradását.

Nekilátott egyeztetni az RMDSZ a PSD-vel
2016. december 19. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet
Alkalmi parlamenti együttműködésről kezdett egyeztetéseket az RMDSZ a december 11-i
választásokon győztes román Szociáldemokrata Párttal (PSD) – erősítette meg hétfőn
Kelemen Hunor szövetségi elnök a News.ro hírügynökségnek. A politikus arra reagált, hogy
Liviu Dragnea, a PSD elnöke – aki a nap folyamán a közös kormányzásról írt alá koalíciós
megállapodást pártja szabadelvű szövetségével, az ALDE-val – sajtóértekezletén

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 20.

1

Magyarország Vezető hírek

megemlítette, hogy parlamenti együttműködést ajánlanak az RMDSZ-nek. „Sosem
utasítottam el a párbeszédet, sem Dragnea úrral, sem mással. Volt már egy megbeszélésünk,
de nem jutottunk olyan következtetésre, amit a nyilvánosság elé tárhatnánk" – idézte az
RMDSZ elnökét a News.ro. A politikus hozzátette: kedden, szerdán folytatják az egyeztetést.
„Nem kormányzásról beszélünk. Ők (a PSD és ALDE) létrehoztak egy koalíciót, megvan a
többségük, tehát csak alkalmi parlamenti együttműködésről van szó" – magyarázta az
RMDSZ elnöke. Kelemen hozzátette, ha létrejön egy együttműködés, az a gazdasági
társadalmi élet minden területére kiterjed, beleértve az emberi és a kisebbségi jogokat is.

Balog: a nemzetiségek egymást és Magyarországot is gazdagítják
2016. december 19. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Átadták a Nemzetiségekért díjakat Budapesten hétfőn. Az ünnepségen az emberi erőforrások
minisztere azt mondta, hisznek benne, hogy a nemzetiségek egymást és Magyarországot is
gazdagítják. Idén tíz ember és három szervezet vehette át az elismerést. A tárcavezető
hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom tradicionálisan multikulturális. Egy olyan ország,
amelyben a nemzetiségek elégedettek és gyarapodnak, erősödik. Az erősödő Magyarország
ugyanakkor nem azt jelenti, hogy "feloldódunk egymás kultúrájában" - szögezte le.

Távozik a Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettese

Erdély

2016. december 19. – Krónika
A kinevezése után mindössze három hónappal távozik a Kolozsvári Rádió magyar
szerkesztőségének éléről Szentannai Ágota, aki október elseje óta töltötte be a regionális
csatorna főszerkesztő-helyettesi tisztségét. Szentannai kinevezése egybeesett azzal, hogy a
Kolozsvári Rádió magyar adása novemberben elsejei hatállyal áttért az egész napos
sugárzásra az új, 98,8-as FM-frekvencián. A Krónika megtudta, a főszerkesztő-helyettes
december 29-étől már nem dolgozik a közszolgálati csatorna kolozsvári stúdiójánál, mivel a
budapesti Román Kulturális Intézet programszervezője lesz.

Pásztor Sándor: kellemetlen a váradi palotaügy
2016. december 19. – Krónika, transindex.ro, MTI
Nem örül a római katolikus egyháztól elperelt nagyváradi pénzügyi palotának az ingatlanért
pereskedő Bihar megyei önkormányzat elnöke. Pásztor Sándor – aki július óta tölti be a
tisztségét – az MTI-nek elmondta: a négy éve tartó pereskedésnek az utolsó négy hónapját
követhette a megyeelnöki tisztségből figyelemmel, és miután a per első két szakaszában is az
egyház javára ítélt a bíróság, nem számított arra, hogy a legfelsőbb bíróság érvényteleníti a
visszaszolgáltatást. „Kellemetlen, de mi mást tehetnénk, tiszteletben kell tartanunk a jogerős
ítéletet” – fogalmazott az RMDSZ színeiben megválasztott politikus. Hozzátette: várhatóan a
2017-es év első két hónapjában dönt a megyei önkormányzat az ingatlan felújításáról és

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 20.

2

Erdély

rendeltetéséről. Úgy vélte: a patinás palotának közigazgatási funkciót kell adni. Pásztor
Sándor elmondta: amióta a megyei önkormányzat élére került, gondoskodott az épület
állagmegőrzéséről.

Megegyezett a PSD és az ALDE, képben az RMDSZ
2016. december 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Aláírta hétfőn a koalíciós megállapodást a múlt vasárnapi parlamenti választást megnyerő
Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE). A két párt
így stabil többséggel rendelkezik, hiszen az alsóházban 165 mandátum szükséges a
többséghez, márpedig a PSD-t 154, az ALDE-t pedig 20 honatya képviseli, míg a szenátusban
69 honatya kell a többség kialakításához, ami szintén megvan a PSD 67, illetve az ALDE 9
mandátumával. A aláírási ceremónia végén Liviu Dragnea azt is közölte, hogy az RMDSZ-szel
is tárgyalnak egy esetleges, a kormány parlamenti támogatásáról szóló megállapodásról.

Bátorítás a fiatal háromszéki vállalkozóknak
2016. december 19. – Krónika, szekelyhon.ro
A romániai fiatalok körében nagyon alacsony a vállalkozói kedv, elijeszti őket a bürokrácia, a
túl szigorú ellenőrzések – fogalmazta meg a Krónika megkeresésére Karácsony Zsolt, a Junior
Business Club (JBC) elnöke. Az elmúlt hétvégén a JBC – partnerségben a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával – immár negyedik alkalommal díjazta a legeredményesebb
háromszéki fiatal vállalkozókat; a pozitív példák felmutatásával arra ösztönöznék a fiatalokat,
hogy próbáljanak szerencsét az üzleti életben.

Bíróságon szentesített lopás
2016. december 19. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „A jogállam egyik alapvető ismérve a magántulajdon feltétel
nélküli tiszteletben tartása. Romániában azonban az elmúlt években következetesen semmibe
veszik ezt a jogot, a legsúlyosabb pedig az, hogy – nevével ellentétben – az igazságszolgáltatás
hoz olyan döntéseket, amelyek megfosztják jogos tulajdonától a tulajdonost”.

Lesz képviselője a magyar ifjúságnak a parlamentben
2016. december 19. – maszol.ro
A Magyar Ifjúsági Értekezlet az idei helyhatósági választásokhoz hasonlóan teljes gőzzel
készült a parlamenti választásokra is. A MIÉRT országos szinten öt központi jelöltet indított a
parlamenti választások során és a választások eredményeképpen Apjok Norbert, az ifjúság
Máramaros megyei képviselőjelöltje képviseli majd a fiatalokat a döntéshozatal legfelsőbb
szintjén is. Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke úgy fogalmazott, sikeres választási kampányon
vannak túl a MIÉRT szempontjából. "Örvendetesnek tartom, hogy sikerült bejuttatni egy
legitim ifjúsági képviselőt a parlamentbe. Bebizonyosodott, hogy Máramaros megyében jól
döntöttek az előválasztáson a jelöltet illetően. A tény, hogy sikerült több szavazatot szerezni,
mint négy évvel ezelőtt azt bizonyítja, hogy a fiatalok nem passzívak, bele akarnak szólni a
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dolgok alakulásába, mi pedig készen állunk Norbin keresztül, konkrét, ifjúságot érintő
törvénytervezetekkel előrukkolni” – mondta.

Nem tudják levenni azt, ami nincs ott, de azért a perköltséget ki kell fizetni
2016. december 19. – szekelyhon.ro
Mivel már jó ideje nincs ott a Községháza felirat Csicsóban a polgármesteri hivatalnak helyet
adó épületen, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla sem dönthetett ennek levételéről. A perköltséget
viszont rásózták a csicsóiakra a Méltóságért Európában Polgári Egyesület fellebbezése után.

Magyar rendezvények is szerepelnek az önkormányzat ünnepi programjában
2016. december 20. – Krónika
Idén először nemcsak résztvevője, hanem alakítója is a nagyváradi magyar közösség az
önkormányzat által szervezett karácsonyváró programoknak. A polgármesteri hivatal a Szent
László Egyesületet kérte fel arra, hogy célzottan a város magyar lakossága számára szervezzen
programokat a hagyományos, január 1-jéig tartó rendezvénysorozat keretében. A Szent László
Napokat is szervező egyesület meghosszabbítaná az együttműködést, tovább színesítve a
jelenlegi kínálatot.

„Fejetlen” a magyar iskolák fele
2016. december 20. – Krónika
A magyar tanintézetek körében nagyobb, mintegy 50 százalékos a versenyvizsga nyomán
igazgató nélkül maradt iskolák aránya, mint az országos átlag – nyilatkozta a Krónikának
Király András államtitkár. A tanfelügyelőségeknek december 21-éig kell kinevezniük
mindegyik iskola élére az új igazgatót, illetve aligazgatót. Háromszéken eközben a vizsgán
megbukott pályázók perelték be a hivatalt.

Román kormányalakítás: a priusz szalonképesítése
2016. december 19. – Csinta Samu – Magyar Idők
Hiába tanúskodik immár a hivatalossá váló végeredmény a Szociáldemokrata Párt 45
százalék fölötti többségéről a román parlamentben, egyelőre megjósolni is nehéz, mikor lesz
új kormány Romániának. És korántsem azért, mert a hatalmas fölénnyel győző PSD
szalonképtelen lenne a román közvélemény szemében, hanem mert frissen támadt hatalma
birtokában máris valami olyasmit igyekszik letuszkolni, ami egyelőre keresztben áll a torkok
többségében: a büntetett előélet szalonképesítését.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. december 20-i számában olvasható)
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Tokár Géza: figyelmen kívül hagyták a Kisebbségi Kulturális Alap kapcsán tett
észrevételeinket
2016. december 19. – hirek.sk
December 16-án tartotta utolsó idei, sorrendben huszonharmadik ülését a kormány mellett
működő kisebbségi bizottság, Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos vezetésével.
Bár az ülés egyik sarkalatos pontja a Kisebbségi Kulturális Alap volt, a tanácskozáson a
kulturális tárca egyetlen képviselője sem volt jelen. A legfontosabb napirendi pontokról Tokár
Gézát, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivőjét kérdezte a hirek.sk. Elmondta, az
ülésen „kibukott”, hogy a Kerekasztal részéről benyújtott kulcsfontosságú javaslatok zöme
nem került be a végleges törvényjavaslatba. „Kiderült, hogy a cseh kisebbség felvetéseivel is
ugyanez a helyzet, és talán más kisebbségek indítványai is hasonló sorsra jutottak. Bár ezeket
az indítványainkat individuálisan majd a tárcaközi egyeztetésre is benyújtjuk, ám felvetődik
a kérdés, hogy ez esetben a kisebbségi kulturális alap végleges formáját illetően mennyire
tükröződik majd a hazai kisebbségek közös álláspontja.”

Átgondolásra szorul a kisebbségi bizottság szerkezete
2016. december 19. – hirek.sk
Idei utolsó ülését tartotta a kormány mellett működő kisebbségi bizottság. A bizottság tagjai
szerint a Kulturális Alap létrehozásával átgondolásra szorul a kisebbségi bizottság szerkezete
és szerepe is, a következő hónapokban elkezdődik a bizottságon belüli egyeztetés arról,
milyen szerkezettel és misszióval működjön tovább a kisebbségi ügyek kapcsán konzultációs
státusszal bíró bizottság. Az ülés végén Bárdos Gyula, a Csemadok elnökének javaslatára a
bizottság nemzetiségi közösségeket képviselő tagjai egyhangúlag elítélték Robert Fico
miniszterelnök a Smer pártkongresszusán a roma kisebbség címére tett kijelentéseit. Fico a
pártkongresszuson kijelentette, leszámol a politikai korrektséggel és véget vet a
toleranciának.

Megalakult a Felvidéki Magyar Romák társulása
2016. december 19. – hirek.sk
Szlovákiában a romakérdés mindennapos égető probléma. Az ország lakosságából körülbelül
félmillióan tartoznak a roma etnikumhoz, integrálódási esélyük azonban rendkívül
minimálisak. Tornalján és a szűkebb régióban kiemelten kezelik a roma helyzetet. A Fényes
Csillag polgári társulás a MKP támogatásával ez év decemberétől a Femaro, azaz a Felvidéki
Magyar Romák nevet viseli. Menyhárt József, az MKP elnöke elmondta, korábban is gyakran
volt kapcsolatban a gömöri cigánysággal és már akkor felvetődött benne a kérdés, amelyre
még most sem tud megnyugtató és végleges választ adni: vagyis, hogy miként lehet ezt az
erőt, ezt a tehetséget, és ezt az esélyt, amely bennük van, kibontakoztatni és eredményre
vinni.
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Batthyány szobrot avattak Komáromban
2016. december 19. – bumm.sk
Az 1996 december 16-án alakult Palatinus Polgári Társulás a 19. szobrot avatta fel az Európa
udvarban. Benedek György alkotása gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány
miniszterelnökét ábrázolja. Az alkotást dr. Molnár Attila Dél-Komárom és Stubendek László
Észak-Komárom polgármestere közösen leplezték le.

A Bugár Béla-kártya
2016. december 20. – Tokár Géza – Új Szó
Vajon a Bugár Bélával kapcsolatos budapesti megjegyzések megtorpedózzák az MKP és a Híd
lehetséges közeledését? Nem egészen – inkább rámutatnak, hogy az MKP keményvonalas
szárnyán kialakult a közmegegyezés az együttműködésről, még ha eléggé problémás is – írja
jegyzetében Tokár Géza. Bugár kritizálása annak a jele, hogy a Híd elnökét megpróbálják
leválasztani és külön kezelni – míg egy esetleges együttműködést értelmezhetnek egyfajta
„nemzeti rehabilitációként”, addig Bugártól a szakadás miatt „elvárás” a háttérbe vonulás,
vagy az önreflexió. Ennek az esélye viszont minimális.

Vajdaság

Zenta: Átadták a Csodasarkokat a legeredményesebb diákoknak
2016. december 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hétfőn Zentán a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett
Miénk a város! elnevezésű vetélkedőn legjobban teljesítő óvodás és kisiskolás gyermekeknek
az általuk kiérdemelt Csodasarkokat, amelyeket a legkisebbek ünnepélyes keretek között
vehettek át Perpauer Attilától, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnökétől.

Csodasarok Csantavéren
2016. december 20. – Magyar Szó
Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága negyedszer hirdette meg a Miénk a város!
című játékot, amelynek nyereményeként Csodasarok-játékcsomagot kapnak a legjobbak. Az
idei versenyen a vajdasági tanulók kiemelkedő eredményt értek el. Az 50 Csodasarokból 21
Vajdaságba került, az egyik a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolába. Az átadóra tegnap
került sor az iskolában, a Csodasarkot Kecsenovity Patrik negyedikes tanuló nyerte meg. Az
átadások a Magyar Nemzeti Tanács segítségével zajlanak, Csantavéren a Csodasarkot
Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja adta át.

A nemzeti válogatottsághoz hasonlította az alkotmánybírói kinevezést Korhecz
Tamás
2016. december 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
Korhecz Tamás lemond a Magyar Mozgalomban betöltött tisztségeiről, de továbbra is az MM
tagja marad – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján a VMSZ jelölésére alkotmánybírói
tisztséget vállaló korábbi ellenzéki vezető. Hozzátette: a kinevezése ellenére fenntartja
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minden korábbi bíráló kijelentését, amelyet a VMSZ vezetőivel szemben megfogalmazott.
Korhecz ígérete szerint alkotmánybírói minőségében a pártoktól, a parlamenttől és a
kormányzattól függetlenül, a szakmaiság messzemenő tiszteletben tartása mellett fog eljárni.
Vajdaságiként és magyarként pedig külön feladatának tartja, hogy érvényt szerezzen az
alkotmány azon rendelkezéseinek, amelyek a nemzetiségek védelmét és a polgárok
autonómiára való jogát szavatolják – hangoztatta a jogászprofesszor.

A VMSZ sikere Bácskossuthfalván
2016. december 19. – Pannon RTV
A VMSZ abszolút sikerével zárult a bácskossuthfalvi helyi közösségi választás. A vasárnap
megtartott szavazáson a VMSZ 18 jelöltje jutott be a 18 tanácsnoki helyre. Összesen 36 jelölt
pályázott a tanácsnoki helyekre. A VMSZ 18 jelöltet állított, a Mozgalom Bácskossuthfalváért
Polgári csoport 11-et, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga kettőt, valamint öt független jelölt is
indult a választásokon. A választási bizottság jelentése szerint a szavazás a lehető legnagyobb
rendben zajlott le. Az új felállású tanács várhatóan még ebben az évben megalakul.

Pásztor István évértékelője
2016. december 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Szent Teréz Székesegyház előtti téren Magyar Karácsony címmel megtartott alkalmi
előadást követően vasárnap este a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán a párt új
székházában adott ünnepi fogadást, ahol Pásztor István pártelnök évértékelőt tartott. Pásztor
köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt egy évben hűek maradtak a párthoz és
támogatásukról biztosították. Újra kell építeni a vajdasági magyar közösséget, megszilárdítva
az identitást és a gazdaságot – fogalmazott vasárnapi évértékelő beszédében Pásztor István. A
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta: a Magyar Kormánynak köszönhetően soha
nem látott lehetőségek állnak a rendelkezésre, amelyek Vajdaság és Szerbia fejlődését is
egyaránt segítik. A politikus kiemelte: csak közös erővel lehet előrehaladni. A széthúzás nem
visz előre – fogalmazott. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette: a következő év
küzdelmes lesz a magyar közösség és Szerbia számára, de a párt továbbra is kiveszi majd a
részét az ország kormányzásának terheiből.

Kárpátalja

Tartós élelmiszerrel segíti a rászorulókat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Kárpátalján
2016. december 19. – MTI, Webrádió, Kárpátinfo, Vajdaság Ma
Nehéz körülmények között élő 740 családnak adott át élelmiszercsomagokat és 160 hátrányos
helyzetű gyermeket ajándékozott meg a közelgő karácsony alkalmából kárpátaljai
kirendeltsége közreműködésével a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
hétfőn
Beregszászon. A segélyakció kapcsán Gerevich János, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Advance elnevezésű beregszászi központjának igazgatója az MTI-nek elmondta: a
segélyszervezet határon túli adományprojektjeinek keretében Kárpátaljára is gondol, így
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Beregszászon és környékén 2,5 millió forint összértékben 740 családnak juttat tartós
élelmiszereket - lisztet, cukrot, étolajat, rizst, száraztésztát, teát, hajdinát, csokoládét tartalmazó élelmiszercsomagokat.

Közösséggel a közösségért! – megújult a beregrákosi magyar iskola informatika
terme
2016. december 19. – karpatalja.ma
A MeOut civil szervezet értékes számítástechnikai eszközökkel ajándékozta meg a
Beregrákosi Általános Iskolát december 16-án. A szervezet oktatással, tréningekkel
foglalkozik Magyarország, Kárpát-medence, az Európai Unió és a Keleti Partnerség
országainak területén. A MeOut csapata a Petőfi Sándor Program és a Körösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasaival az eredeti terveiknek megfelelően 2016-ban is folytatták a
karácsonyi gyűjtést. Tavaly télen sikerült két kárpátaljai intézményt, a Szolyvai Általános
Iskolát és a Beregrákosi Általános Iskolát támogatni számítástechnikai eszközökkel.

Mert a szabadságot választottuk… Gulágos kiállításmegnyitó és előadás
Ungváron
2016. december 19. – karpatalja.ma
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából
kezdett kiállítás sorozatba a Magyarság Háza és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A
program második állomása Beregszász után az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
volt december 17-én. A kiállítás mellett a budapesti Maladype színház hozta testközelbe a
totális rendszer borzalmait és az egyéni sorstragédiákat.

Brenzovics László: Ukrajnában a hazaszeretet szakmává vált

Muravidék

2016. december 19. – uzhgorod.in
Az Uzhgorod.in kárpátaljai ukrán nyelvű hírportál terjedelmes, pozitív hangvitelű interjút
készített Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, ukrán parlamenti képviselővel, amiben
parlamenti munkájáról, a kárpátaljai magyar közösségről és családjáról kérdezte Tatjana
Vásárhelyi újságíró. Az újságíró felvetésére, hogy a kárpátaljai magyar közösség egyfajta
Ukrajnán belüli „belső emigrációban” él kifejtette, hogy a kárpátaljai magyar közösség a XX.
században 5 különböző ország állampolgára volt, de mindig ragaszkodott magyarságához. A
nemzetiségi iskolákban történő ukrán nyelv oktatással kapcsolatban kitért arra, hogy szükség
lenne a rendszer gyökeres átalakítására, ahol a nemzetiségek számára az ukránt, mint idegen
nyelvet oktatnák.

18 éves Dobronak Község
2016. december 19. – Muravidéki Magyar Rádió
Fennállásának 18. évfordulóját ünnepelte Dobronak Község. A dobronaki művelődési házban
szervezett rendezvényt magas rangú vendégek is megtisztelték, és a helybeliek is szép
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számban jöttek el a községi ünnepélyre. Ünnepi beszédet mondott Milan Brglez, a szlovén
parlament elnöke. Ez alkalommal a községi elismeréseket is kiosztották.

35 éves dicső múlt és hűség a nótához Csentében
2016. december 19. – Muravidéki Magyar Rádió
Csentében 35 évet ünnepelt vasárnap délután a népdalkör. Műsort a helybeliek, a kapcai és
gyertyánosi népdalkör, illetve a gyertyánosi Gaberski Mantraši szlovén népdalkör, továbbá
Schreiner Jenő és népzenészei adtak. A csenteiek pedig számos gratulációt fogadhattak.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 19. – Kossuth Rádió
Az elkövetkező kilenc évben is lesz magyar alkotmánybírója a vajdasági
magyarságnak
Az elkövetkező kilenc évben is lesz magyar alkotmánybírója a vajdasági magyarságnak.
Bombaként robban a hír pár nappal ezelőtt, hogy a Magyar Mozgalom társelnökét, Korhecz
Tamás jogászt jelölte a Vajdasági Magyar Szövetség alkotmánybírónak. Ez még az eddiginél is
jobban megosztotta a délvidéki nemzetrészt. Korhecz Tamás mai szabadkai
sajtótájékoztatójáról tudósított a Határok nélkül riportere.

Holnap ül össze az újonnan megválasztott román parlament
Holnap ül össze az újonnan megválasztott román parlament. Az Romániai Magyar
Demokrata Szövetségnek erősebb frakciója lesz, mint az elmúlt 4 évben, 3 képviselői és 1
szenátori mandátummal.
A Baráti esték sorozat vendége volt Tőkés László
Tőkés László, az 1989-es temesvári forradalom elindítója, december közepén évről-évre
visszatér a helyszínre, megemlékezve az akkori hősökről. Pénteken, a Mária-téri templom
falán elhelyezett emléktáblák megkoszorúzása után, az Új Ezredév Református Központban a
Baráti esték sorozat vendége volt. A Határok nélkül munkatársa a találkozó után kérte
mikrofon elé Tőkés Lászlót.
Korszerű számítástechnikai szaktantermet avatott Grezsa István Eszenyben
Magyarország olyan programokat akar támogatni Kárpátalján, mely európai minőséget és
színvonalat képvisel - mondta Grezsa István kormánybiztos az ungvári járási Eszenyben,
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ahol hétfőn korszerű számítástechnikai szaktantermet adott át a helyi magyar általános
iskolában.
Németh Veronika
Szlovákiában

magyar

doktorandusz

lett

az

év

diákszemélyisége

Németh Veronika magyar doktorandusz lett az év diákszemélyisége Szlovákiában. A díjra a
szlovák Rektori Konferencia támogatásával a Szlovák Tudományos Akadémia jelölte. A fiatal
tudós-jelölttel beszélgetett a Határok nélkül riportere.
85.alkalommal adták át a Magyar Örökség díjakat
Szombaton a MTA dísztermében 85.alkalommal adták át a Magyar Örökség díjakat. Az
aranykönyvbe ezúttal Csukás István életművét, Cziffra György zongoraművészetét, Albert
Gábor és Albert Zsuzsa irodalmi munkásságát, a korondi Páll család generációkon átívelő
fazekas művészetét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programját és Zoltánfy István
képíró művészetét jegyezték be. A kitüntetettek közül a Páll család fejével, Páll Ágostonnal
beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
Három napos, nagyszabású adventi vásárt tartottak a hétvégén Beregszászon
A kárpátaljai Beregszászon három napos, nagyszabású adventi vásárt tartottak a hétvégén a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Turisztikai Tanács szervezésében. A
vásári forgatag mellett megrendezték az egyházi kórusok, és a Betlehemes találkozót is.
Szeretetmorzsa és betlehemi láng Csíkszeredában
Szeretetmorzsa és betlehemi láng Csíkszeredában. Immár hagyományossá vált, hogy civil
szervezetek összefogásával szeretetmorzsával kínálják a járókelőket karácsony előtt
Csíkszeredában. Idén a betlehemi lángot is hazavihették az arra járók.
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