Nyomtatott és online sajtó
2016. december 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Bihari Napló, Erdély Ma
Parlamenti együttműködésről szóló megállapodást kötött a kormányalakításra készülő
szociálliberális koalíció pártjaival – a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával
rendelkező Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a hatszázalékos súlyú Liberálisok és
Demokraták Szövetségével (ALDE) – az RMDSZ szerdán. A dokumentumot a parlamenti
mandátumok 6,5 százalékával rendelkező RMDSZ részéről Kelemen Hunor szövetségi elnök,
a PSD–ALDE- koalíció részéről a koalíciós pártok elnökei írták alá a bukaresti parlamentben.
A felek prioritásként támogatják az oktatási és egészségügyi kezdeményezéseket, a
kormányprogramba foglalt infrastruktúra-fejlesztések és autópályaprogram megvalósulását,
a közüzemi szolgáltatások decentralizációját, a helyi és megyei közigazgatásban dolgozók
bérének növelését, javítani szándékoznak a kommunizmus idején államosított ingatlanok
visszaszolgáltatásának jogi keretein – olvasható a szerdán aláírt megállapodásban. A
dokumentum aláírói leszögezik: a felek vállalják a nemzeti kisebbségek közigazgatási
anyanyelvhasználatára, oktatására és jelképhasználatára vonatkozó törvényes előírások és a –
Románia által aláírt – nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségek betartásának
biztosítását. A megállapodás végrehajtása érdekében az RDMSZ képviselőházi és szenátusi
frakcióvezetői hetente konzultálnak a koalíciós pártok frakcióvezetőivel, a felek pedig minden
parlamenti ülésszak végén megvizsgálják, hol tart a vállalások teljesítése.

Vezető hírek

Megállapodott az RMDSZ a szociálliberális koalícióval

Odaítélték a vajdasági magyar művelődési díjakat
2016. december 21. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Pirityiné Szabó Judit nemzetpolitikai
kapcsolattartási főosztályvezetőnek és történésznek ítélte oda a szövetség Aranyplakettjét a
Kárpát-medencei, ezen belül "a délvidéki magyarság megmaradásáért végzett több évtizedes,
mérhetetlen és elhivatott munkájának" elismeréséül. A VMMSZ december 16-án döntött az
által alapított életmű- és pályadíjakról, amelyeket a magyar kultúra napjának délvidéki
központi ünnepségén adnak át januárban Zentán.

Márton Áron Tehetséggondozó Program határon túli magyar hallgatók és
vezetőtanáraik (tutoraik) részére
2016. december 21. – karpatalja.ma
A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a
magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon
túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó
Programban való részvételre. Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos
feladatok lebonyolítását és a kapcsolattartást a Kiíró Külföldi Magyar Intézetekért és
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Ilyen még nem volt: nő és muszlim a leendő román kormányfő
2016. december 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Nem kis meglepetésre az országos politikában szinte teljesen ismeretlennek számító, muszlim
vallású Sevil Shhaideh volt minisztert jelölte miniszterelnöknek szerdán a román
Szociáldemokrata Párt (PSD). Az 52 éves, közgazdász végzettségű Sevil Shhaideh a
szociáldemokraták 2012-es kormányra kerülése után államtitkári tisztséget töltött be a
regionális fejlesztési minisztériumban a Ponta-kabinet idején. Tavaly májusban éppen azt
követően nevezték ki közigazgatási és regionális fejlesztési miniszternek, hogy Liviu Dragnea,
a PSD akkori ügyvezető elnöke lemondott a tárca éléről. A dobrudzsai muzulmán közösségből
származó Sevil Shhaideh-ről egyébként már tavaly tudni lehetett, hogy Dragnea bizalmi
embere, muzulmán rítusú esküvőjén a PSD elnöke, valamint a baloldali alakulat egyik volt
területi erős embere, Nicuşor Constantinescu, a Konstanca Megyei Tanács egykori vezetője
volt a tanú.

Erdély

Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetközi Magyar
Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya látja el.

Kelemen „érdekesnek" tartja a kormányfőre tett javaslatot
2016. december 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
„Érdekesnek" nevezte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) javaslatát a miniszterelnök személyére
vonatkozóan. A szövetségi elnök szerint az RMDSZ-nek nincs oka azt állítani, hogy Sevil
Shhaideh nem lenne alkalmas a kormányfői tisztség betöltésére. „Érdekes javaslat. Többet
nem tudok mondani. Sevil Shhaideh asszony a fejlesztési minisztériumot is vezette,
államtitkár is volt, kiismeri magát a közigazgatás terén, nincs okunk azt állítani, hogy ne
lenne alkalmas erre a tisztségre" – idézte az Agerpres hírügynökség az RMDSZ elnökét. A
politikus hozzátette, az RMDSZ számára a PSD-ALDE javaslata „rendben van", mert Sevil
Shhaideh-nek nincs a szövetség szempontjából „kényelmetlen" politikai háttere.

Kelemen: ha az államfő miniszterelnöknek jelöli Sevil Shhaideht, az RMDSZ
megszavazza
2016. december 21. – transindex.ro, maszol.ro, Népszava
Ha az államfő miniszterelnöknek jelöli a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE) által javasolt Sevil Shhaideh-et, az RMDSZ megszavazza nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök. "Nincs javaslatunk a miniszterelnök
személyére vonatkozóan, de ha az elnök kormányfőnek jelöli a PSD-ALDE által javasolt Sevil
Shhaideh-et, az RMDSZ, a megállapodásnak megfelelően, megszavazza. Természetesen
kíváncsiak vagyunk a kormányprogramra, de nem hiszem, hogy meglepetésben lenne
részünk. Együttműködünk a parlamentben a PSD-ALDE koalícióval, de nem lépünk be a
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Erdély

kormányba. Megpróbáljuk támogatni azokat a projekteket, amelyekről úgy véljük, hogy a
lakosság érdekeit szolgálják, és mi előállunk majd olyan javaslatokkal, amely a román
társadalom javára válhatnak, beleértve a kisebbségek jogaira vonatkozó előírások
alkalmazását" — jelentette ki Kelemen Hunor az államfővel folytatott konzultáció után.

Saját pénzből „kacsintgat" a Musai–Muszáj
2016. december 21. – Krónika
Saját pénzből vásároltak reklámfelületet a kolozsvári tömegközlekedési vállalat (CTP)
autóbuszain a Musai–Muszáj akciócsoport aktivistái, hogy kihelyezhessék a többnyelvűséget
hirdető 3D-s, „kacsintós” táblákat; a kampány 10 napos, december 30-án fejeződik be –
jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a civil aktivisták. A Musai–Muszáj egyik
képviselője, Szakáts István elmondta, erre a megoldásra azért volt szükség, mert a
reklámpannók kihelyezésére a PONT Csoport és a Kolozsvári Közösségi Alapítvány által
szervezett Com'On Kolozsvár pályázaton nyert 4500 lejes támogatást nem tudták időben
felhasználni. A határidő november 31-én járt le, így az összeget vissza kellett fizessék. A
táblákon nézőponttól függően románul és magyarul látható a város magyar és román neve,
magyarázó szöveggel, ezek a Kolozsvár és Szászfenes között közlekedő, valamint a 24b és a
30-as számú városi autóbuszokra kerültek ki.

A pedagógiai líceum bezárásától félnek a székelyudvarhelyi szülők
2016. december 21. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Aláírásgyűjtésbe kezdtek a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceumba járó diákok
szülei, mivel az a hír terjedt el, hogy a városvezetés januártól meg akarja szüntetni az iskolát.
Azt is beszélik, hogy ha sikerül tízezer aláírást összegyűjteni, akkor nem zárják be. A
tanfelügyelőség a beiskolázási számokra hivatkozva azt közölte a városvezetéssel, hogy eggyel
kevesebb osztályt kell indítani Székelyudvarhelyen, a vezetés pedig egy elméleti osztály
megszüntetését javasolta, mivel úgy vélték, hogy a szakoktatásra szükség van. A létszám
valójában a szakosztályokban nincs meg mindenhol, de az elméleti osztály megszüntetése a
terveik szerint a szakoktatás fele irányítaná a diákokat.

Letették az esküt az RMDSZ parlamenti frakcióinak tagjai
2016. december 21. – maszol.ro
Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakcióinak tagjai szerda délelőtt tették le az esküt, így
hivatalosan is 21 képviselő és 9 szenátor képviseli az erdélyi magyarokat a 2016-2020-as
időszakban a parlamentben. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője
elmondta: „egy új időszámítás kezdődik a parlamentben, hiszen nemcsak az RMDSZ
parlamenti frakciói frissültek, hanem számos más politikai alakulat színeiben is új képviselők
jutottak be. Az RMDSZ azon fog dolgozni, hogy valóra váltsa azokat az ígéretek, amelyeket a
kampány ideje alatt vállalt a magyar közösségekkel szemben.” Cseke Attila, az RMDSZ
szenátusi frakcióvezetője úgy értékelte, hogy a parlament és ezen belül az RMDSZ legnagyobb
kihívása az elkövetkezendőkben az, hogy olyan törvényeket dolgozzanak ki, amelyeket nem
lehet többféleképen értelmezni.
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2016. december 21. – Krónika
Kétségbeejtőnek nevezte az új iskolaigazgatók kinevezése kapcsán kialakult helyzetet Kiss
Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő. A módszertan szerint a hivatalnak szerdáig kellett
volna kineveznie a megye összes tanintézetének új vezetőjét – noha mandátumuk csak január
9-étől érvényes –, Kovászna megyében azonban problémák merültek fel, így tizenhat iskola
egyelőre igazgató nélkül marad. Azok esetében egyszerű volt az eljárás, akik átmenő jegyet
szereztek az október és november folyamán zajlott országos versenyvizsgán, őket kinevezték
szerdán, ezzel az igazgató állások 60,4, az aligazgatói posztoknak pedig 45,2 százaléka telt be.

Erdély

Patthelyzet az iskolákban a kinevezhetetlen igazgatójelöltek miatt

A csíkszeredai romaoktatás nehézségeiről
2016. december 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Csíkszeredai roma gyermekeket oktató pedagógusokkal készített interjúk anyagait dolgozta
fel Jakab Judit, a Debreceni Egyetem hallgatója, aki tanulmányában arra is felhívta a
figyelmet, hogy a népszaporulatot tekintve, tömegesen fognak megjelenni a cigány gyermekek
az iskolákban, amire a tanintézetek nincsenek felkészülve.

Antal: az eredményeket meg kell mutatni
2016. december 22. – Krónika
Az RMDSZ számos eredményt ért el az elmúlt időszakban, ezekről azonban a választók nem
minden esetben értesültek, ezért kellett rengeteget dolgozni a parlamenti bejutásért – állítja
Antal István János, a szövetség Konstanca megyei parlamenti képviselője, aki szerint a
szövetségnek az „Egységben az erő” szlogen szerint kellene eljárnia az elkövetkezőkben. Antal
úgy véli, többet kellene kommunikálni a gazdákkal is az elkövetkező időszakban.

Minden vádpontot cáfolt Ráduly Róbert a törvényszéken
2016. december 22. – Krónika
Több mint négy órán át hallgatta ki tegnap a bíró Ráduly Róbert Kálmánt (képünkön) a
Maros megyei törvényszéken, a csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester
ellen indult büntetőper legújabb tárgyalásán. Mint Milu Timoce, a Ráduly védelmét ellátó
kolozsvári ügyvédi iroda ügyvéjde elmondta, a polgármester nagyon részletes és alapos
nyilatkozatot tett a bíró előtt, amelyben pontról pontra cáfolta a vádiratban foglalt állításokat.
„Úgy gondoljuk, már a kezdetektől sikerült a vádak megalapozatlanságára rávilágítani.
Ráduly Róbert külön-külön cáfolt minden vádpontot, jogi érvekre, illetve a rendelkezésre álló
dokumentumokra alapozva, meggyőző módon” – értékelt a védőügyvéd. Következő
alkalommal három, a vádirat által megnevezett tanút idéz be a törvényszék, akiket szintén
kihallgatnak. A per következő tárgyalását január 27-én tartják.
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2016. december 21. – bumm.sk, hirek.sk
Ha december közepén zajlottak volna a parlamenti választások, 27,7 százalékos
támogatottsággal az Irány-Szociáldemokrácia győzött volna – derült ki a Polis Slovakia
közvélemény-kutatásának eredményeiből, amelyek szerint a Marian Kotleba vezette Mi
Szlovákiánk Néppárt 11%-os eredményével megelőzné a Szlovák Nemzeti Pártot. A Most-Híd
6, az MKP 4 százalékot szerezne.

Felvidék

Felmérés: Kotleba pártja megelőzné az SNS-t

Szívügyének érzi az új kulturális államtitkár, hogy délről is pályázzunk az 50
milliós keretből
2016. december 21. – Felvidék Ma, bumm.sk
Rigó Konrád, a kulturális minisztérium ősszel kinevezett államtitkára szívügyének érzi, hogy
Dél-Szlovákiából is pályázzanak a kis- és középvállalkozók a kultúra és kreatív ipar
fejlesztésére szánt 50 millió eurós programból. A pályázat koordinálása nem tartozik ugyan a
kompetenciájába, ennek ellenére megegyezett a főnökével, hogy propagálhatja az 1000 új
munkahely teremtését célzó kezdeményezést. “A kreatív iparban dolgoztam éveken át,
tudom, hogy a kultúra területén dolgozik a legtöbb kreatív ember, akik számára eddig nem
volt megfelelő pályázati keret, amivel a vállalkozásaikban rejlő lehetőségeket kiaknázzák.
Most viszont itt a lehetőség, hogy egy vállalkozás akár 200 ezer eurós, előfinanszírozásos
támogatást kapjon, 5%-os önerő mellett. Páratlan lehetőség ez Dél-Szlovákia számára is” –
mondta a kulturális államtitkár.

Közös összefogással lett korszerűbb a féli magyar óvoda

Rendezett a vajdasági magyarság helyzete
2016. december 21. – Vajdasági RTV, Újvidéki Rádió
Szerbia és Magyarország között nincsenek olyan nyílt, megoldatlan kérdések, amelyek
veszélyeztetnék a kétoldalú kapcsolatokat - mondta Pintér Attila belgrádi nagykövet az
Újvidéki Rádió délelőtti műsorában. „A mögöttünk levő év dinamikus, mozgalmas volt,
gyakran tartottak kétoldalú találkozókat, még sohasem fordult elő, hogy magyar
miniszterelnök egy év alatt háromszor Szerbiába látogasson” – hangsúlyozta Pintér Attila.
Örömmel nyugtázta, hogy bővül a gazdasági együttműködés, azt szeretnék, ha Magyarország
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2016. december 21. – Felvidék Ma
A 2016-os évben több Pozsony megyei település vett részt az iskolaügyi minisztérium által
kiírt pályázaton. A Szenci járáshoz tartozó Fél községben a szlovák óvoda mellett a magyart is
felújították. Az intézményt bővíteni is kellett. A felújított óvodát december 21-én adták át,
ünnepélyes keretek között. Pomichal István polgármester az átadáson elmondta, hogy a 207
ezer eurós beruházáshoz az oktatási minisztérium negyvenezer euróval járult hozzá, míg a
Pozsony megyei önkormányzattól összesen kilencezer eurót kaptak. A fennmaradó részt a
település költségvetéséből különítették el, illetve hitelt vettek fel.
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Zenta: A VMSZ támogatja a jövő évi költségvetés tervezetét
2016. december 21. – Vajdaság Ma
A VMSZ zentai községi szervezete támogatja a jövő évi költségvetés tervezetét, jelentette ki
Lőrinc Csongor, a párt községi szervezetének elnöke azon a szerdai sajtótájékoztatón, amelyet
Juhász Attilával, a VMSZ zentai helyi szervezetének elnökével közösen tartott. Zenta község
jövő évi 1,2 milliárd dináros költségvetésének a tervek szerint több mint egynegyede különféle
beruházásokat irányoz elő, köztük a falusi utak kiépítését, a városi csatornahálózat bővítését,
a sportcsarnokhoz vezető út kiépítését és sok egyéb fejlesztést is, hangsúlyozta Juhász Attila,
a VMSZ helyi szervezetének elnöke.

Vajdaság

a 10 legjelentősebb külföldi beruházó között lenne Szerbiában, a végcél az első három hely
egyike. A nagykövet kijelentette, hogy rendezett a magyarországi szerbek és a szerbiai
magyarok helyzete, az a legfontosabb, hogy megőrizzék identitásukat. Kitért arra, hogy több
mint 100 ezer itteni magyar tette le az állampolgársági esküt.

Csodasarkot kaptak a bogarasi kisdiákok
2016. december 21. - Vajdaság Ma, Pannon RTV
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola bogarasi kihelyezett tagozatán szerda délelőtt adták
át a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által negyedik alkalommal
meghirdetett Miénk a város! elnevezésű vetélkedőn megnyerhető Csodasarkot az oda járó
gyermekeknek, akik sajátos módon jutottak hozzá az ajándékhoz. Az ajándékokat ugyanis a
vetélkedőn nyújtott teljesítményéért a November 11. általános iskola tanulója, Borosgyevi
Márkó érdemelte ki, aki mivel már tavaly is nyert egy hasonló csomagot az osztályának, úgy
döntött, a mostanit odaajándékozza a bogarasi kisdiákoknak.

Huszonegy Csodasarok került Vajdaságba
2016. december 21. – Pannon RTV
Fejlesztő játékokat, könyveket, társasjátékokat és kosárlabda-palánkot is tartalmaz az az
ajándékcsomag, amelyet a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Miénk a
város! elnevezésű vetélkedőn nyertek óvodások és kisiskolások. Az összesen ötven
Csodasarok közül 21 került Vajdaságba, közülük az egyik a zentai Stevan Sremac Általános
Iskola bogarasi kihelyezett tagozatára, ahol az ajándékot ma délelőtt adta át Perpauer Attila, a
Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke. A bogarasi kisdiákok sajátos módon
jutottak hozzá a Csodasarokhoz, azt ugyanis az egyik zentai diáktársuk ajánlotta fel nekik.

Ajándékot kaptak a hajdújárási Lurkóház védencei
2016. december 21. – Pannon RTV
Nagy volt az öröm és a boldogság szerdán a hajdújárási Lurkóházban. Ajándékokat kaptak az
intézmény védencei. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai karácsonyi
csomagokat osztottak a gyerekeknek. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának illetékesei
nemcsak ajándékcsomagokkal lepték meg a Lurkóház védenceit. Kovács Sebestyén Gyöngyi a
hajdújárási Lurkóház házfelelőse elmondta: „A pénzadomány úgy érkezett, hogy karácsony
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2016. december 21. – Magyar Szó
Bácsfeketehegy és a magyarországi Kocsér testvér-települési kapcsolatban áll egymással. Ez a
kapcsolat nem csak a papíron él, amit a kocséri vállalkozók karácsonyi meglepetés akciója is
bizonyít. Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi helyi közösség tanácsának elnöke arról számolt be
lapunknak, hogy több, mint egy évtizede tartanak fenn baráti kapcsolatot, két éve pedig
testvér-települési megállapodást írtak alá.

A jövő múlik azon, hogy lesz-e elegendő gyerek – Beszélgetés dr. Kövér
Lászlóval
2016. december 21. – Kárpátalja
A Salánki Óvoda új szárnyának ünnepélyes átadását követően az épület bejárásakor
kárpátaljai újságíróknak (köztük tudósítónknak is) lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket
tegyenek fel Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének a nemzetpolitikával, a
kárpátaljai magyarság helyzetével és a két ország egyre jobb viszonyával kapcsolatban. A
Magyar Országgyűlés elnöke részletesen kifejtette, miért érezte fontosnak, hogy ott legyen egy
kárpátaljai óvoda megnyitóünnepségén. Kiemelte: Egy olyan helyzetben, amilyenben ma
Ukrajna, benne Kárpátalja van – amely országot egy furcsa háború sújt és az azzal együtt járó
mindenféle nyomorúság, gazdasági válság – különösen figyelemre méltó és fontos az, ha
tapasztaljuk, hogy az itt élő emberek mégis bíznak a saját jövőjükben meg a szülőföldjükön
magyarként való megmaradásban.

Vajdaság

A jótékonyság nem ismer határokat

Kárpátalja

előtt egy hangversenyt szerveznek, jótékonysági hangversenyt, és annak a bevételét kapjuk mi
meg készpénzben, és abból vásárolnak nekünk tartós élelmiszert, ami nagyon jól jön, hiszen
huszonkét gyermeket etetünk nap mint nap, ebéddel és uzsonnával.”

Rákóczi és Mikes Kelemen emlékezete Salánkon
2016. december 21. – Kárpátalja
Ha van kárpátaljai magyar település, mely kapcsolatba került Mikes Kelemennel, a
Nagyságos Fejedelem hűséges apródjával, akkor az a nagyszőlősi járási Salánk, ahová Mikes
is követte választott urát, II. Rákóczi Ferencet az 1711 februárjában megtartott utolsó –
csonka – kuruc országgyűlésre. Az ugocsai község azóta is ápolja a fejedelem és apródja
emlékezetét, s a KMKSZ Salánki Alapszervezete épp e hagyományápolás jegyében tartott
megemlékezést Mikes Kelemenről, ez év december 18-án.

„Ha elfelejtjük hagyományainkat, mit sem ér a mai fellépésünk”
2016. December 21. – Kárpátalja
A KMKSZ az idén immár XXII. alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Betlehemes
Találkozót, melyen tizenkét betlehemes csoport mutathatta meg, miként őrzik ezt a
karácsonyhoz kötődő szép, régi néphagyományt. A rendezvényt Molnár László, a KMKSZ
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2016. december 21. – Kárpátalja
Érd megyei jogú város ötmillió forinttal támogatta a Máltai Szeretetszolgálat
közreműködésével a közös helyi tanácshoz tartozó Botfalva, Sislóc és Ungtarnóc
településeket. Az adományból létrehoztak a Sislóci Középiskolában egy multimédiás
szaktantermet, interaktív táblával és öt számítógéppel, felújították a három falu közös
családorvosi rendelőjét, a pilisszentiváni önkéntes tűzoltók pedig hozzáláttak az ungtarnóci
temető hatalmas, életveszélyes fáinak kivágásához.

Kanada magyar szinkronnal
2016. december 22. – Borókai Gábor – Heti Válasz
Kanadába az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából látogatott a Heti Válasz újságírója,
aki a tapasztalataival kapcsolatban leírja, hogy a földnek azon a vidékén is fogy a magyar,
hiszen Welland már nem olyan vonzó, mint volt a húszas években. A helyi templomnak
Miskei atya még öt évet jósol és ezt követően aki magyar nyomokat keres majd azt a helyi
temetőben találja majd csak meg. A magyar közösség elgyengülése nem egyedi eset. Az idősek
hiányolják a fiatalokat az összejövetelekről, az ’56-os megemlékezéseken csak a fellépő
versmondók és népi táncosok között lehetett ifjú arcokat felfedezni. Ennek a folyamatnak a
lassítását és visszafordítását segítené a magyar kormány Kőrösi Csoma programja.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. december 22-i számában olvasható.)

Kárpátalja

Segítség Érdről

Diaszpóra

kulturális titkára nyitotta meg, bemutatva a zsűri elnökét, dr. Kész Margitot, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, néprajzkutatót és a zsűri többi tagjait.

Eper és szén
2016. december 22. – Korányi Noémi – Heti Válasz
Az Egyesült Államokban az ’56-os menekültek sok helyen kiépült magyar intézményeket
találtak, a fél évszázaddal korábbi kivándorlási hullám maradványait. A kivándorlók még
éppen találkozhattak a fél évszázaddal korábban érkezett magyar kivándorlókkal, így
fölfrissítették a magyar intézmények és közösségek. Nyár végén minden évben egy hétig
magyar feliratok kerülnek az ohiói Lake Hope melletti faházakra, hiszen itt talál otthonra a
Magyar Baráti Közösség, amelyet zömmel 1956-os menekültek alapítottak. Ahol sokáig
visszatérő program volt a tábortól ötven kilométerre fekvő Congo temetőjének meglátogatása.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. december 22-i számában olvasható.)
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. december 20. – Kossuth Rádió
Együttműködnek: a parlamentből támogatja majd az RMDSZ a kormányra készülő
PSD-t
Parlamenti együttműködésről szóló megállapodást kötött az RMDSZ a kormányalakításra
készülő szociálliberális koalíció pártjaival: a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával
rendelkező Szociáldemokrata Párttal és a 6 %-os súlyú Liberálisok és Demokraták szövetségével.
Az RMDSZ nem kért miniszteri és államtitkári helyeket.
Megfosztotta a Legfelsőbb Bíróság a nagyváradi római katolikus püspökséget a
pénzügyi palotától
A román legfelsőbb bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és megfosztotta a nagyváradi
római katolikus püspökséget a 2012-ben már visszaszolgáltatott ingatlanától, a pénzügyi
palotától. 2012-ben a visszaszolgáltatási bizottság döntését egyből megtámadta a Bihar megyei
tanács. Négy év alatt per pert követett.
Karácsonyi ünnepséget tartott a szabadkai nagycsaládos egyesület
Több mint 250 gyermek részvételével rendezte meg karácsonyi ünnepségét a szabadkai
nagycsaládos egyesület. A gyermekeket ajándékokkal lepte meg Soltész Miklós és Écsi Gábor
atya, a Katolikus Karitász igazgatója.
Betlehemező csoport alakult Szabadkán
Idén első alkalommal egy betlehemező csoportot is alakítottak Szabadkán, hogy tovább vigyék a
hagyományokat. A helyszínről tudósít a Határok nélkül munkatársa.
Kiállítás a Szovjetunióba hurcoltak emlékére Kárpátalja városaiban
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a
Magyarság Háza és a beregszászi Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet kiállítást szervez
Beregszászon, Ungváron, Munkácson és Nagyszőlősön.
Szavalóversenyt szervez a Tőkés Alapítvány a reformáció 500. évfordulója
alkalmából
A Tőkés Alapítvány a reformáció 500. évfordulója alkalmából a keleti országrész és határon túli
általános és középiskolás diákok számára szervez szavalóversenyt. A sajtótájékoztatón készült a
Határok nélkül munkatársának riportja.
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