Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Parlamenti együttműködésről tárgyal az RMDSZ
2016. december 20. – hirado.hu
Félévente megújítandó parlamenti együttműködésről tárgyal a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) a szociálliberális PSD-ALDE koalícióval, amely a december 11-i
választások után kormányalakításra készül Romániában - közölte Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke kedden. “Nekünk az a fontos, hogy a parlament szerepét megerősítve, a
politikai döntéseket a parlamentbe visszahozva a választási kampányban tett ígéreteinkből
minél többet megvalósítsunk” – magyarázta a közmédiának a szövetség elnöke. Hozzátette:
ennek érdekében az RMDSZ-frakció 6,5 százalékához “hozzá kell tenni” további 43-44
százalékot, márpedig az adott helyzetben az 54 százalékkal rendelkező PSD-ALDE
kormányzati többség mutatkozik “nyitottnak és képesnek” arra, hogy a magyar
érdekképviseletnek segítsen.

Menyhárt József: az MKP megújhodása együtt jár a felvidéki magyarság
megerősödésével
2016. december 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Az idei az újratervezés és az építkezés éve volt a Magyar Közösség Pártja (MKP) számára, ez a
folyamat folytatódni fog, ám jövőre már az építkezésen lesz a hangsúly - jelentette ki
Menyhárt József, az MKP elnöke a felvidéki magyar párt vezetősége által tartott évértékelő
sajtótájékoztatón kedden Pozsonyban. A párt jövő évi terveiről szólva Menyhárt József
elmondta: kiemelt cél lesz, hogy sikerüljön megtartani és megerősíteni a párt pozícióit az
ősszel esedékes megyei választásokon, ahol 2013-ban nagyon jól szerepelt az MKP, 42 megyei
képviselői helyet és 3 megyealelnöki posztot szerzett. Rámutatott: folytatni fogják az MKP
megerősítését és belső szabályrendszerének átalakítását, illetve stratégiai tervek
megvalósításába kezdenek. Utóbbi kapcsán kifejtette: azt szeretnék, ha az eddiginél
hangsúlyosabb szerepet kapnának a természetes tájegységek, a kistérségek, ezért azok
központjait erős, gazdasági és kulturális központokká akarják erősíteni.

Grezsa István laptopokat adományozott ukrán szerkesztőségeknek Kárpátalján
2016. december 20. – karpatalja.ma, Kárpáthír, Kárpátalja
Húsz laptopot ajándékozott Magyarország nevében a kárpátaljai ukrán sajtó képviselőinek
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos Beregszászban december 19-én. Az
adományozás célja, hogy a mobil médiapontok jöjjenek létre, hatékonnyá váljon a hírközlés,
az ukrán-magyar kommunikáció. A laptopokat a kárpátaljai székhelyű Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet közvetítésével és közreműködésével adták át több mint húsz
kárpátaljai szerkesztőségnek.
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2016. december 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló
Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával vádat emelt Horváth Anna kolozsvári
alpolgármester ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – közölte kedden a
vádhatóság. Az RMDSZ politikusa a vádemelés után is hatósági felügyelet alatt marad:
továbbra sem láthatja el alpolgármesteri teendőit, csak ügyészi engedéllyel hagyhatja el az
országot és nem kommunikálhat az ügy szereplőivel. A DNA keddi közleményéből kiderül,
hogy bíróság elé állították Fodor Zsolt kolozsvári üzletembert is, akit megvesztegetéssel és
pénzmosással gyanúsítanak. A nyomozó hatóság szerint az alpolgármester hatvan
fesztiválbérletet fogadott el a júniusi önkormányzati választás kampányában tevékenykedő
önkéntesei számára Fodor Zsolttól, cserében pedig megsürgette számára a városházán egy
építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását. Fodor Zsolt üzletember
szabadlábon védekezhet.

Erdély

Vádat emeltek Horváth Anna kolozsvári alpolgármester ellen

A sajtóból értesült a vádemelésről Horváth Anna
2016. december 20. – Krónika, transindex.ro
Horváth Anna kedden Facebook-oldalán közölte: a sajtóból értesült arról, hogy az ügyészség
vádat emelt az ügyében. Mint kifejtette: nem hozták tudomására a vádirat tartalmát, de arról
értesítették, hogy az eljárás első lépéseként a bíróságon felülvizsgálják a bírósági felügyeletre
vonatkozó rendelkezéseket, illetve az alpolgármesteri munkától való eltiltásának
meghosszabbítását. „Az ügy bíróságra való továbbítása megnyitja annak a lehetőségét, hogy
bebizonyítsam az ellenem felhozott vád képtelenségét. Továbbra sincs más lehetőségem:
hinnem kell, abban, hogy az igazság érdekli őket és a törvényes eljárások betartásával be
tudom bizonyítani ártatlanságomat" – fogalmazott.

Félig már megállapodott az RMDSZ a PSD-vel
2016. december 20. – Krónika
Majdnem kész az RMDSZ-szel való együttműködést szabályozó megállapodás vázlata, arról
kell még megegyezni, hogy mikor írjuk alá a szerződést – nyilatkozta kedden Liviu Dragnea, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. A politikus elmondta: a PSD és a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének (ALDE) képviselői hétfőn találkoztak az RMDSZ küldöttségével,
vázolták a megállapodás legfontosabb pontjait. Dragnea hozzátette, arra számít, hogy a
dokumentum legkésőbb szerda reggelig elnyeri végleges formáját.

Kitették a Musai–Muszáj tábláit a kolozsvári buszokra
2016. december 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Kihelyezték a kolozsvári tömegközlekedési járművekre a Musai–Muszáj akciócsoportnak a
többnyelvűséget hirdető 3D-s tábláit a szervezet Facebook-oldalán kedden közölt fényképek
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Erdély

és video tanúsága szerint. A táblán található helységnévtábla egy bizonyos szögből nézve csak
a kincses város román megnevezését tartalmazza, más irányból tekintve viszont kétnyelvűvé
válik, így magyarul is elolvasható a megyeszékhely neve.

Választási kerekasztal: minek köszönhető a jó magyar részvétel?
2016. december 20. – transindex.ro
Barna Gergő szociológussal, Illyés Gergő, Székely István és Székely István Gergő
politológusokkal beszélgetett a Transindex választási kerekasztalán hétfőn a Jakabffy Elemér
Alapítvány székházában, ahol a december 11-i parlamenti választásokat értékelték ki. A
beszélgetés első részében a részvételről és az RMDSZ szerepléséről beszéltek, a második
részben a román pártok teljesítménye és a hamarosan megalakuló új kormány lesz a téma. A
beszélgetés moderátora Balázsi-Pál Előd.

Összeférhetetlennek találta az ANI Kis József zágoni polgármestert
2016. december 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Összeférhetetlenséget állapított meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) öt
polgármester, három alpolgármester és négy helyi tanácsos esetében. Kis József, a Kovászna
megyei Zágon (Zagon) polgármesterének esetében adminisztratív érdekellentétet állapítottak
meg a felügyelők. Az ANI közleménye értelmében a polgármester úgy állított ki iratokat
(annak a határozatnak az indoklását, amellyel a Zágon község magántulajdonában lévő
legelőt használatba adják a Zágoni Gazdák Egyesületének) és kötött szerződéseket (a zágoni
polgármesteri hivatal és a Zágoni Gazdák Egyesülete között), hogy ezekben, a Zágoni Gazdák
Egyesületének tagjaként anyagilag érdekelt volt.

„A városokban van a tartalék”
2016. december 20. – Bihari Napló
Cseke Attilát, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnökét szenátornak választották a
december 11-i parlamenti választásokon, és a Szenátusban ő fogja vezeti az RMDSZ-frakciót.

Számon kérné a magyar politikusokat értelmiségiek egy csoportja
2016. december 20. – Krónika
Oktatói ösztöndíj bevezetését, a romániai magyar sajtó függetlenségét javító rendszer
kidolgozását, a politikai elit esetében pedig valós elszámoltatást kérnek a Beszéljünk
megoldható problémákról című, egy hónapja indított internetes petíció szerzői. A
kezdeményező értelmiségi csoport három tagja – Néda Zoltán fizikus, Sipos Zoltán újságíró
és Váradi Nagy Pál programozó – kedden nyílt levélben ismertette az erdélyi magyar nyelvű
oktatás nehéz helyzetét és a sajtó politikának való túlzott alárendeltségét taglaló petíció
megjelenése óta eltelt időszak tanulságait. Ebben kifejtik, hogy a petíciót közel 700 személy,
többségében tanár írta alá, de hiányolják a nagy múltú iskolák oktatóinak, igazgatóinak
visszajelzését, az erdélyi magyar sajtó állásfoglalását, ahogy a politikum reakcióját is.
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SZMCS: Fiataljaink jövőjét együtt formáljuk
2016. december 20. – bumm.sk, hirek.sk
Közgyűlést tartott Szlovákia Ifjúsági Tanácsa, amelyen az ernyőszervezet aktív tagjaként a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is részt vett. A tanács fő feladata a Strukturált
Párbeszéden alapuló aktív, kezdeményező részvétel volt. A Strukturált Párbeszéd célja, hogy
lehetőséget adjon a fiataloknak aktívan részt venni a demokráciában és a döntéshozókkal való
kapcsolat által a politika rájuk vonatkozó részének alakulásában. A felmérésében Szlovákia
legnagyobb magyar ifjúságnevelő szervezeteként az SZMCS is részt vett, így a magyar
kisebbség fiataljai is elmondhatták véleményüket. Újdonságnak számított, hogy idén először
volt magyar nyelvű változata az internetes kérdéssornak is.

Erdély

2016. december 21. – Krónika
Nincs napirenden az RMDSZ kormányra lépése, csupán eseti parlamenti együttműködésről
tárgyalnak a várhatóan kormányt alakító PSD–ALDE-koalícióval – jelentette ki Kelemen
Hunor szövetségi elnök. A Krónika által megkérdezett RMDSZ-es elöljárók sem tekintik
prioritásnak a kormányzást. Antal Árpád szerint a magyar közösség és a román állam közötti
bizalom helyreállítása a legfontosabb.

Felvidék

RMDSZ: nincs szó a kormányra lépésről

EU-s alapjogi jelentés – Az MKDSZ üdvzöli a jóváhagyását és megdöbbent Csáky
tettén
2016. december 20. – bumm.sk
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a napokban az EP képviselők döntő
többsége által elfogadott alapjogi jelentést, amely egy sor olyan, sok éves jogi hiányosságra
mutat rá, amelyek hátrányosan érintik az EU-ban élő több tízmillió, valamely nemzeti
kisebbséghez tartozó polgárt, köztük a közel hárommillió főt számláló határon túli
magyarságot. Az MKDSZ megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a jelentést az MKP brüsszeli
EP parlamenti képviselője, Csáky Pál nem szavazta meg. Tettét azzal magyarázta, hogy
bizonyos szövegrészt többen néhány magyarországi esemény elítéléseként értelmeztek. Az
MKDSZ szerint Csáky lépésével „újra bizonyságot nyert, hogy az MKP számára az Orbánkormány védelme és érdekeinek kiszolgálása sokkal fontosabb, mint a felvidéki magyarság és
általában az európai kisebbségek jogaiért vívott politikai küzdelemben való együttműködő
részvétel.

Kérjetek, és megadatik – avagy kettőn áll a kétnyelvűség…
2016. december 20. – Felvidék Ma
Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő novemberi felvidéki monitorozó útjának egyik
tapasztalata, hogy a törvény biztosította jogaink érvényesítésének legnagyobb akadályai sok
esetben mi magunk vagyunk. A képviselő több ízben is rákérdezett a Felvidéken, hogy mi állja
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Pásztor István Korhecz Tamás kinevezéséről
2016. december 20. – Vajdasági RTV
Felkészült alkotmánybírója lesz a vajdasági magyar közösségnek – mondta megkeresésünkre
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Korhecz
Tamás megválasztása kapcsán. Arról, hogy nemrég még azt nyilatkozta, tiszta vizet kell
önteni a pohárba az ipari méretű okirathamisítás kapcsán, azt mondta: állítását továbbra is
fenntartja.

Vajdaság

útját a magyar nyelv használatának a közintézményekben. A kapott válasz egyszerre
lehangoló, ugyanakkor tettekre sarkalló: „ezt ez idáig senki sem kérte”.

Nagycsaládos karácsony a Lányi Ernő IME-ben
2016. december 20. – Pannon RTV
Karácsonyi csomagokat adományozott a magyar kormány a vajdasági nagycsaládosoknak
Szabadkán. Soltész Miklós, Magyarország egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára segítőivel személyesen osztotta ki azokat a Lányi Ernő
Iparos Művelődési Egyesület épületében. A Smile Szabadkai Nagycsaládos Egyesület
karácsonyi műsorán a házigazdák is megajándékozták a családokat.

Mirović: Teljes mértékben fejlesztési a tartományi költségvetés
2016. december 20. – Vajdaság Ma
Igor Mirović tartományi kormányfő ma kijelentette, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány
2017-es költségvetése, amelyről ma vitázik a tartományi parlament, teljes mértékben
fejlesztési, annak ellenére is, hogy sokkal többet fektetnek be az egészségügybe, valamint az
általános és középiskolák felújításába. Mirović elmondta: arra számít, hogy a parlament
elfogadja a költségvetést több okból is. Mindenekelőtt azért, mert a költségvetés névlegesen
10 százalékkal nagyobb az ideitől, és mert a köztársasági büdzsé 7,3 százalékát teszi ki.

Csonka Áron: Magyar szempontból is szűk a tartományi költségvetés
2016. december 20. – Vajdaság Ma
Alternatíva Vajdaságért-Magyar Mozgalom-VMDK frakció nem támogatja a tartomány 2017es költségvetését, amely magyar szempontból is szűk – jelentette ki a Vajdaság Mának
Csonka Áron, a frakció tagja, majd hozzátette, hogy a költségvetési javaslatból kiderül, hogy a
beharangozott 7,3% helyett, amelyet a vajdasági költségvetés kapna a köztársasági
költségvetésből, valójában csak maximum 5,6 %-ról lehetne beszélni.

Bilicki Zoltán belépett a Szerb Haladó Pártba
2016. december 20. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Bilicki Zoltán, Ada polgármestere átigazolt a Szerb Haladó Pártba. Bilicki kijelentette: azután
döntött úgy, hogy belép az SZHP-ba, miután meggyőződött arról, hogy „Aleksandar Vučić és
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Vajdaság

pártja szorgalmas, elkötelezett, igyekvő és jó eredményeket ér el” – írja a Vajdaság Ma.
Bilickinek ez a harmadik mandátuma Ada község élén. Két alkalommal választották meg a
Demokrata Párt embereként. A DP-t az év elején hagyta el, és a Községünkért – Mi igazoljuk
a bizalmat nevű polgári csoporttal az áprilisi választásokon megszerezte az abszolút többséget
az adai képviselő-testületben, vagyis 19-et a 29 képviselői helyből.

Megérkezett a Csodasarok Magyarcsernyére
2016. december 20. – Vajdaság Ma
Egy rendhagyó és szép esemény történt kedden a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános
Iskolában, ugyanis átadásra került a Csodasarok, amelyet a harmadikos Tóth Viktor nyert
meg a Miénk a város! elnevezésű verseny keretében, amelyet immár negyedik éve szervezett
meg Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága. A megnyert
ajándékcsomagot Madarász Gyula, az MNT tagja adta át, aki örömmel nyugtázta a gyermekek
határtalan örömét, ami jó érzéssel törti el az embert, és így voltak a kollégái is a többi
ünnepélyes átadások helyszínein is. Biacsi József iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola
diákjai nagyon szorgalmasak, minden évben sok versenyen vesznek részt, és az eredmények
sem maradnak el. A harmadikosok és negyedikesek vettek részt ezen a megmérettetésen, és
nagyon büszkék, hogy egyiküknek sikerült ezt az ajándékot megnyernie.

Az oromi óvodába is jutott egy csodasarok

Több mint háromezren tanulnak decembertől magyar nyelvet
2016. december 20. – karpatalja.ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől minden
szeptemberben meghirdeti angol, magyar, német, orosz és ukrán nyelvű tanfolyamait.
A képzéseken több száz jelentkező vesz részt, többségük a magyar mint idegen nyelvet
választotta az utóbbi években. Ez is azt bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban látványosan
megerősödött Kárpátalján a többségi társadalom részéről a magyar nyelv iránti érdeklődés. A
magyar mint idegen nyelv tanfolyam hatalmas sikernek örvendett 2016-ban: december 10-én
több mint ezer nem magyar ajkú vette át a tanfolyam elvégzését bizonyító elismerő oklevelet,
akik 2016. május 8. és november 30. között tanulhatták a nyelvet.
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2016. december 20. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény oromi óvodájában ma
délelőtt adták át a csodasarkot, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Miénk a város! elnevezésű
játékának nyereményét. A csodasarkot átadó Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács
alelnöke elmondta, hogy az ötvenből Vajdaságba került 21 csodasarok az óvodások és az
óvónők rátermettségét és felkészültségét igazolja.
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2016. december 20. – Kárpátalja
Szabadtéri játszóházat avattak december 16-án az Ungvári 6. Számú Óvodában, a magyar
csoportok számára készült szép új pavilonnal személyesen Buhajla József ungvári magyar
főkonzul családja ajándékozta meg az ungvári óvodásokat. Az Ungvár történelmi
központjában lévő óvoda igazgatója, Ljudmila Afonyina elmondta a kivitelezők, a konzulátus
munkatársai és Kulin Zoltán, a városi tanács képviselője előtt, hogy az intézményben jelenleg
két magyar csoport is van, amelyben magyarul foglalkoznak munkatársai a gyerekekkel.
Buhajla József ungvári magyar főkonzul szerint jó lenne, ha az Ungvári 6. Számú Óvodából a
jövőben egy olyan magyar bázisóvoda lehetne, ahol még több gyerek vehetne részt a magyar
nyelvű nevelésben, iskolai felkészítésben.

Kárpátalja

Magyar bázisóvoda is lehetne az ungvári 6. számú ovi

Közösen ünnepeltek az irkások

Muravidék

2016. december 20. – Kárpátalja
December 19-én a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban tartottuk meg a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka idei karácsonyi ünnepségét. A
hagyományos Irka-karácsonyra elsősorban olyan gyermekek kapnak meghívást teljes
osztályukkal együtt, akik nem csupán aktív olvasói a gyermeklapnak, de rendszeresen
beküldik szerkesztőségünk számára a rejtvények megfejtését, saját rajzaikat, esetleg verset,
mesét.

Évzáró megbeszélés a kormányfővel
2016. december 20. - Muravidéki Magyar Rádió
Miro Cerar kormányfő fogadta a két őshonos nemzeti közösség parlamenti képviselőjét,
Göncz Lászlót és Roberto Battellit. Ezúttal nem egy hivatalos fogadásról beszélhetünk, hanem
inkább a magyar és az olasz nemzetiséget érintő kérdések év végi egyeztetéséről, hiszen
köztudott, hogy a tervezett általános nemzetiségi törvénnyel kapcsolatban is történtek
változások. Ami viszont a kétnyelvűség hatékonyságát illeti, a két képviselő részben
elégedettségének adott hangot, ugyanis a nemrég indult program már hozott némi
eredményt, így például a kétnyelvű dokumentumok és űrlapok használata területén. A
találkozót Göncz László összegezte rádiónknak, elsőként kitérve az általános nemzetiségi
törvény kérdésére.

Könyvcsomag és programtámogatás az óvodáknak
2016. december 20. - Muravidéki Magyar Rádió
Könyvcsomaggal és az óvodapedagógiai program támogatásának ígéretével érkezett ma a
dobronaki óvodába Pirityiné Szabó Judit, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője.
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2016. december 20. - Muravidéki Magyar Rádió
Szent Márton a főhőse a Burgenlandi Magyar Kulturegyesület lapjának legújabb, 58.
számának. Az Őrség című évente kétszer megjelenő magazin ezúttal Burgenland védőszentjét
választotta témájául. Tehát 84 oldalon keresztül olvashatunk két nyelven Szent Márton
tetteiről, ábrázolásairól és ránk hagyott örökségéről.

Őrvidék

Szent Mártonról szól az Őrség

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 20. – Kossuth Rádió
2017 az újratervezés és az építkezés éve lesz – Az új vezetőség munkáját
értékelte ma a Magyar Közösség Pártja
Az MKP megújulása együtt jár a felvidéki magyarság megerősödésével - mondta Menyhárt
József pártelnök. A Magyar Közösség Pártjának vezetői újságírók előtt értékelték az elmúlt fél
év, tehát a teljes tisztújítás után felállt új vezetőség munkáját.

Kilenc alkalommal fordult a strasbourgi Emberjogi Bírósághoz – Árus Zsolt
harca a magyarság jogaiért
Egyszemélyes harcot vív a gyergyószentmiklósi Árus Zsolt, a széki tanács alelnöke a
magyarság jogsértései miatt. 38 pert folytat Romániában és kilenc esetben fordult a
strasbourgi Emberjogi Bírósághoz. A napokban ismét keresetet nyújt be az európai
bírósághoz.

Óvoda-alapkőletétel Mezőváriban
A mezővári óvoda alapkőletétele egy olyan biztos pont, melyre a jövő épül Kárpátalján mondta Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos a beregszászi járási
Mezőváriban, ahol bejelentette egy új gyermekintézmény felépítését. Az óvoda építésénél
jelentős szerepet vállal Hódmezővásárhely városa. A helyi közgyűlés ugyanis gyűjtést
kezdeményezett az építkezés támogatására.
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Az együttműködési lehetőségeket vitatták meg a Temes megyei Civil Tanács
tagszervezetei
A Temes megyei Civil Tanács tagszervezetei az egymás közötti illetve az önkormányzatokkal
történő együttműködési lehetőségeket, közösségi projekteket vitatták meg egy civil szakmai
nap keretében, egy élhető magyar közösségi tér kialakítása érdekében. Az elhangzottakról a
Határok nélkül munkatársa először Erdei Ildikót, a Civil Tanács elnökét kérdezte.

A rászorulókon segít Karácsony közeledtével a kolozsvári Szent Kamill Szociális
otthon
A kolozsvári Szent Kamill Szociális otthon maga is adományokból tartja fenn magát, de a
karácsony közeledtével a náluk rászorulóbbakra is gondolnak. Adományokat küldenek
Kárpátaljára, a beregszászi Református Diakóniai Központnak. A szállítást Magyarország
Kolozsvári Főkonzulátusának munkatársai vállalták.

Hátrányos helyzetű családokat támogat
Kárpátalján

az Ökumenikus Segélyszervezet

Hátrányos helyzetű családokat támogat az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján. 2,5
millió forint értékben 740 családnak adtak át élelmiszercsomagot, melyet beregszászi
gyermekek családjai, a városban és a járásban élő egyedülálló rászorulók, illetve nyugdíjasok
kaptak meg. Az ungvári járási Eszenyben a református egyház egész napos játszóházat
szervezett árva és félárva gyerekeknek, akiket finomságokkal és ajándékokkal vártak.
Jótékony adventi pillanatok Kárpátaljáról.
Népdalaiban is őrzi magyarságát a felvidéki Kecső
Az alig 400 lelket számláló felvidéki Kecső lakossága szinte mindenki magyarnak vallja
magát. Anyanyelvüket és hagyományaikat, népdalaikban is őrzik. A településen járt a
Határok nélkül riportere.
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