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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mikó-ügy: újabb pert vesztett a református egyház 
2016. december 22. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Bihari Napló, MTI, 

hirado.hu 

A brassói ítélőtábla visszautasította alapfokon az Erdélyi Református Egyházkerületnek a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatására vonatkozó 

kérését. Az egyházkerület közleménye szerint a per során az egyház több mint negyven 

bizonyítékot terjesztett elő, amelyek „egyértelműen és meggyőzően tanúsítják, hogy a 

tulajdonjog alanya és a visszaszolgáltatáshoz való jog jogosultja az Erdélyi Református 

Egyházkerület”. Hangsúlyozzák, egyetlen olyan tény sem merült fel, amely a bizonyítékaik 

akár részleges cáfolatát eredményezhette volna. A határozat ellen az Erdélyi Református 

Egyházkerület tiltakozik és fellebbezni fog. „Az az állam, amelynek végrehajtó és 

igazságszolgáltató hatalma saját törvényeit megszegve, és azok ellenében az egyházi javak 

restitúciójának folyamatát leállítja, és részben visszafordítja, nem tekinthető jogállamnak” – 

írják közleményükben az Erdélyi Református Egyházkerület képviselői, majd hozzáteszik, 

minden egyes jogsértés és megaláztatás csak azt eredményezi, hogy megújult erővel és 

elkötelezettséggel szolgálják a közösséget. 

 

A román külügyminiszter megdorgálta magyar barátját, Szijjártó Pétert 
2016. december 22. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Lazăr Comănescu külügyminiszter „világosan értésére adta” magyar hivatali kollégájának, 

Szijjártó Péternek, hogy a magyarországi hivatalosságok által Romániával szemben tanúsított 

gesztusok és kijelentések nem segítik elő a két ország közötti jó együttműködést. „Úgy 

gondolom, megértette az üzenetemet. Nem szeretnék őszinte és baráti beszélgetésünk 

részleteibe bocsátkozni. Tudjuk jól, hogy a minisztereknek sokszor csak azért kell egyet s 

mást tenniük, mert úgy kérik tőlük. (...) Ne gondolják, hogy mindig saját indíttatásból 

cselekednek. Ezen túlmenően világosan értésére adtam, hogy az ehhez hasonló fellépések 

nem segítik elő azt az együttműködést, amelyben megállapodtunk, amikor Bukarestben járt. 

Ideje lenne elgondolkodni azon, hogyan kerülhetnénk el a jövőben a hasonló súrlódásokat” – 

fogalmazott Lazăr Comănescu, aki barátjának nevezte Szijjártó Pétert. 

 

Ünnepelt a Magyar Szó 
2016. december 22. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma 

A 2016-os év nehéz és kihívásokkal teli időszak volt a Magyar Szó életében, de felülkerekedve 

a megpróbáltatásokon, megerősödve és megújulva folytatja a munkát a következő évben is – 

hangzott el a napilap fennállásának 72. évfordulója alkalmából Újvidéken megrendezett 

ünnepségen csütörtökön. A rendezvényen megünnepelték a Forum Nyomda 

megalakulásának és munkásságának 59. évfordulóját is. Kitüntették napilap és a nyomda 

legjobb munkatársait. Ökrész Rozália, a Magyar Szó igazgatója az esemény kapcsán 
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elmondta, nagy elégedettségre ad okot az a tény, hogy a napilap immáron egymás után 

negyedik alkalommal zárja pozitív eredménnyel az évet. A következő, 2017-es évben pedig 

további fontos fejlesztések várhatók a napilap életében. „Épületünk, a Magyar Szó székháza, 

1957-ben épült, tehát jövőre lesz 60 éves. Azóta komolyabb karbantartási munkálatok nem 

történtek rajta. Magyarország kormányának köszönve jövőre ez beindul.” 

 

Utakat és óvodákat épít az állam Kárpátalján 
2016. december 22. – Magyar Idők  

Több milliárd forintot fordít az állam arra, hogy megérje magyarnak lenni, magyarként 

megmaradni Kárpátalján – közölte a Magyar Időkkel Grezsa István kormánybiztos. A pénzből 

és a kedvezményes hitelekből utak épülnek, óvodák és tanintézmények újulnak meg, s a 

beruházások a többségi nemzetet is közelebb hozzák a magyarsághoz. A tanárok helyben 

maradását ösztöndíjprogram segítené, amíg be nem vezetik a kárpátaljai pedagógus-

életpályamodellt. Grezsa István elmondta: a tervek szerint tíz pedagógus részesülhetne a 

támogatásból. Az intézkedésre szerinte azért van szükség, mert a magyar kisebbség 

megtartása elképzelhetetlen a nemzetiségi oktatók munkája nélkül. 

 

Több mint háromszáz hallgató vehet részt a Makovecz Imre Kárpát-medencei 
felsőoktatási programban 
2016. december 22. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Meghaladhatja a háromszázat a Makovecz Imre felsőoktatási együttműködési programban 

részt vevő hallgatók száma, a pontos részvételi adatok jövő nyárra derülnek ki – közölte az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Hegedűs Lorántné és 

Sneider Tamás jobbikos országgyűlési képviselőknek adott írásbeli válaszában. Rétvári Bence 

kiemelte: a Makovecz-ösztöndíj “egyfajta Kárpát-medencei Erasmus-ösztöndíjként” az 

egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakítását kívánja elősegíteni. A programban 

határon túli magyarok tanulhatnak Magyarországon vagy más határon túli felsőoktatási 

intézményben, míg magyarországi diákok határon túli intézményekben folytathatnak 

tanulmányokat, ösztöndíjjal támogatva. 

 
Kelemen Hunor több jogot vár a szociálliberális koalíciótól 

2016. december 22. – Krónika 

Az elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatása, a jogbiztonság és jogbővítés megteremtése, a 

helyi közösségek szimbólumhasználata, a kisebbségek jogainak betartása szerepelnek többek 

között abban a megállapodásban, amelyet egy hatékony parlamenti együttműködés 

érdekében írt alá szerdán az RMDSZ a kormánykoalíció tagjaival Bukarestben – tájékoztat az 

RMDSZ közleménye. 
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Johannis kivár a kormányfőjelölt kinevezésével 
2016. december 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis államfő az előzetes várakozásokkal ellentétben csütörtökön bejelentette, hogy 

csak karácsony után nevezi meg az új miniszterelnököt. Az államfő azután tartott rövid 

sajtónyilatkozatot a Cotroceni-palotában, hogy befejezte a konzultációt a parlamenti pártok 

vezetőivel a kormányalakítás témájában. Johannis csütörtökön a Népi Mozgalom Pártja 

(PMP), valamint a nemzeti kisebbségek frakciója képviselőit fogadta. Johannis kitért rá, hogy 

közben a PSD, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és az RMDSZ parlamenti 

többséget alakított. „A következő napokban tárgyalásokat folytatok minderről, és karácsony 

után nevezem meg a miniszterelnököt" – zárta mondandóját Klaus Johannis a Cotroceni-

palotában tartott néhány perces sajtónyilatkozatában. 

 

Nyert a háromszéki megyeháza Dan Tanasă ellen 
2016. december 22. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Pert nyert a Kovászna megyei önkormányzat Dan Tanasă ellen: a bíróság elutasította a 

hivatásos feljelentő panaszát, így az intézmény továbbra is használhatja hivatalos 

levelezésében a háromnyelvű fejléces papírt, valamint a magyar és az angol nyelvet a 

különböző közérdekű feliratokon. Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke a csütörtöki 

megyeinfón elmondta, 2013 májusában az akkori prefektus Dumitru Marinescu szólította fel 

a megyei önkormányzatot, hogy csak román nyelvű lehet a fejléces papírja. „Ez volt akkor a 

prefektus legfontosabb problémája” – kommentálta a gesztust a tanácselnök. Akkor a 

kormánymegbízott átiratára nem válaszoltak, ezután Dan Tanasă és egyesülete bírósági 

eljárást indított Kovászna Megye Tanácsa és Tamás Sándor ellen. Újságírói kérdésre felidézte, 

már több éve tart az önkormányzatok és a prefektúra közötti háború. Négy év alatt több mint 

120 közigazgatási eljárást indított a prefektúra a megyei és a helyi önkormányzatok ellen 

szimbólum- és nyelvhasználat miatt. A perek mintegy 90 százalékát elveszítik az 

önkormányzatok. 

 

A jövőben is támogatja a megyeháza a háromszéki vidékfejlesztést 
2016. december 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hat, a vidékfejlesztést célzó program folytatásáról döntött csütörtöki ülésén a Kovászna 

megyei önkormányzat. Tamás Sándor tanácselnök rámutatott: évek óta beszállnak a falusi 

kultúrházak, tanintézetek, orvosi rendelők, sportpályák felújításának finanszírozásába, 

ezenkívül játszótereket építenek, igény szerint pedig a délutáni iskolai foglalkozásokra is 

adnak pénzt. Ezeknek a projekteknek a támogatására elvileg kormányprogramok is léteznek, 

a kabinet azonban mintegy öt–hat éve csak a vízvezeték, valamint a csatornahálózat 

kiépítését, utak aszfaltozását finanszírozza, egyéb vidékfejlesztő tervekre pedig nem 

különítenek el pénzt a központi költségvetésben, így a megyei önkormányzat próbálja 

átvállalni ezeket. 

 

Választási kerekasztal: így néz ki a román politikum most 
2016. december 22. – transindex.ro 
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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, 

alább olvasható részben a román pártok teljesítménye és a hamarosan megalakuló új 

kormány volt a téma. A beszélgetés moderátora Balázsi-Pál Előd.  

 

Négy szakbizottságban kapott elnöki vagy elnökhelyettesi tisztséget RMDSZ-es 
szenátor 
2016. december 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Egyhangúlag megszavazta a szenátus csütörtöki plenáris ülésén a 22 állandó szakbizottság 

összetételét és ezek vezetőit. Az RMDSZ a közegészségügyi szakbizottság vezetését vehette át, 

ennek élére László Attilát nevezték ki. A szövetség három elnökhelyettesi tisztséget kapott, 

ennek értelmében Tánczos Barna a mezőgazdasági, Novák Csaba-Zoltán az oktatásügyi, 

Turos Lóránd pedig a kulturális szakbizottságban fog tevékenykedni.  

 

A képviselőházi bizottságokban is több elnöki vagy alelnöki tisztséget szereztek 
RMDSZ-es politikusok 
2016. december 22. – transindex.ro, maszol.ro 

December 22-én szavazott a képviselőház és szenátus plénuma a szakbizottságok 

megalakulásáról és ezek összetételéről. Az RMDSZ az elmúlt parlamenti ciklushoz viszonyítva 

számos kulcsfontosságú szakbizottságban lát el elnöki, alelnöki és titkári tisztségeket.  

 

Horváth István a kisebbségiség instrumentalizálását látja Shhaideh jelölésében 
2016. december 22. – transindex.ro 

A politikai korrektség csapdájáról ír Sevil Shhaideh miniszterelnök-jelölt kapcsán a 

Facebook-oldalán Horváth István szociológus. "A szociáldemokraták által felvetett 

miniszterelnök annyira polkorrekt profil (nő, muzulmán, menekült/bevándorló a férje) hogy, 

az ugyancsak többszörösen (vallási, etnikai) kisebbségi államelnöknek a hápogás, 

nyilvánosan felvállalható mérlegelés lehetősége sem adatik meg" - áll a bejegyzésben, amelyet 

Horváth még azelőtt közölt, hogy Johannis bejelentette volna, hogy csak karácsony után lesz 

kormányalakítás. "Minden látszat ellenére a kisebbségiség ilyen mértékű, tartalmú politikai 

instrumentalizálása, aktuális hatalmi érdekeknek, játékoknak történő (cinikus) alárendelése, 

nekem inkább sötét, mint rózsaszínű horizontokat vetít előre. Nagyon szeretnék tévedni" - 

írja még a szociológus. 

 

A városvezetés módszereit kifogásolják 
2016. december 22. – Bihari Napló 

A nagyváradi városvezetés módszerei ellen fogalmazott meg éles kritikát csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Huszár István és Kis Gábor, a váradi helyi tanács két RMDSZ-es 

tanácsosa.  
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Bírálják az EMNP „átszavazó” Kovászna megyei elnökét 
2016. december 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Heves bírálat érte Balázs Attilát, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kovászna megyei 

elnökét amiatt, hogy Facebook-oldalán azt írta, december 11-én nem az RMDSZ-re, hanem a 

lengyel kisebbség képviselőjére szavazott. Pethő István, a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei 

tanácsosa csütörtökön a tanácsülésen azt mondta, nem csoda, hogy az RMDSZ és az MPP 

közös háromszéki listájáról nem jutott be a szenátori listán második helyen levő Miklós 

Zoltán, és a képviselői lista negyedik helyezettje, Könczei Csaba, „ha egyik tanácsos kollégánk 

a lengyeleket támogatja”. Ezt követően átadott a néppártos képviselőnek egy 

Lengyelországról szóló utazási brosúrát. 

 

Jézus-várás Székelyhídon 

2016. december 23. – Magyar Idők 

Egy hónapja, Szent Katalin napja óta készül lélekben a karácsonyra a székelyhídi Gyermek 

Jézus Otthon két tucat lakója. Advent idején nagyon sok adományt kapnak, és rengetegen 

látogatják a gyerekeket, akiket emiatt is magával ragad az ünnepi hangulat. A felajánlásokat a 

környékbeli rászorulókkal is megosztják, mert azt vallják: jó kapni, de még jobb adni. 

 

EP-jelentés: fontos esemény vagy jelentéktelen epizód a kisebbségvédelem 
területén?  
2016. december 22. – hirek.sk 

Az Európai Parlament a napokban fogadta el a 2015-ös évről szóló emberi jogi jelentését, 

amely idén először a nemzeti kisebbségek jogaival is foglalkozik. Ez komoly siker az ezért 

több éve lobbi-tevékenységet kifejtő európai kisebbségvédelmi ernyőszervezetnek, az ELEN-

nek (European Language Equality Network – Európai Hálózat a Nyelvi Egyenlőségért), 

amelynek munkájában a Kerekasztal is részt vesz. Fiala János jogász elemzésében azt 

vizsgálja, hogy milyen hatással lehet a jelentés elfogadása a kisebbségi jogokra és milyen 

változásokat hozhat mindez akár Szlovákiában. „A dokumentum jelentőségét nem elsősorban 

az a tény adja, hogy bővítené a kisebbségi jogok listáját. Nem kötelező jellegű dokumentum, 

csupán ajánlásokat fogalmaz meg. Azonban más, nem kötelező jellegű ajánlásokhoz képest 

mégis komoly fontossággal bír” – állapítja meg elemzésében Fiala János. 

 

Magyar Nyelvőr Díjat kapott Vančóné Kremmer Ildikó 
2016. december 22. – hirek.sk 

Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr Díjakat csütörtökön az 

Országházban. A díjazottak között volt Vančóné Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem docense is. A Magyar Nyelvőr Díjjal kitüntetetteket idén is három terület 

képviselői közül választotta ki a kuratórium: a határon túliak és a Magyarországon élők 
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köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért 

- emlékeztetett Keszi István alapítói képviselő.    

 

A kulturális minisztériumhoz kerül az Ifjú Szivek 
2016. december 22. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

Az Ifjú Szivek Táncszínház 2017. január 1-től a kulturális minisztériumhoz, annak is a 

kulturális örökségért felelős főosztályához kerül, amely Rigó Konrád államtitkár irányítása 

alatt dolgozik. A táncszínház a harmincadik alárendelt intézménye lesz a kulturális tárcának. 

Az Ifjú Szivek a szellemi kulturális örökségért és a hátrányos helyzetű csoportokért felelős 

szakosztályhoz tartozik majd, amely a műemlékvédelmi és a múzeumok, galériák és 

könyvtárak szakosztályával együtt alkotják a kulturális örökség főosztályát, Rigó Konrád 

államtitkárságának irányítása alatt. Olyan szervezetek felügyeletét látják el, mint a Szlovák 

Nemzeti Múzeum a Szlovák Nemzeti Galéria, vagy a Nemzeti Művelődési Központ. 

 

Elindult a gombaszögi jegyvásár 
2016. december 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Csütörtöktől érhető el a Gombaszögi Nyári Tábor online jegyelővételi-rendszere, a 

rendezvény honlapján. Az év végéig még mindenki kedvezményesen, 29 euróért válthatja 

meg bérletét a 2017. július 10. és 16. között megrendezett táborba. 

 

Összehangolt munkát folytat a Híd a kisebbségpolitika terén 
2016. december 22. – bumm.sk 

A polgári Szlovákiáért és kisebbségekért felelős szakpolitikai kabinet vezetője a Híd alelnöke 

és egyben a kormány romaügyi kormánybiztosa, Ravasz Ábel lett – áll a Híd párt 

közleményében. „A kabinet elsődleges feladata a párt kisebbségpolitikai munkájának 

koordinációja, valamint az egyes szakterületeken belüli prioritások meghatározása és 

kivitelezése. Négy fő szakterületet jelöltünk ki: az oktatásügyet, a kultúrát, a romák 

integrációjának kérdés, valamint az általános kisebbségvédelmet” – nyilatkozta Ravasz Ábel. 

 

Megújult a tornaljai Rákóczi Magyar Ház tetőszerkezete 
2016. december 22. – Felvidék Ma 

Immár több éve húzódik a tornaljai Rákóczi Magyar Ház tetőszerkezetének a felújítása. Idén 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően végre sikerült befejezni. 

 

Alap- és a középiskolás rangsor: Nézze meg, hogy szerepeltek a magyar iskolák! 
2016. december 22. – bumm.sk 

Rangsorolta a szlovákiai iskolákat az INEKO kutatóintézet. A legjobb magyar tanítási nyelvű 

alapiskolát keresve nem segít az INEKO-felmérés. Sem kereső nincs ezekre az iskolákra, de 

ha meg is találjuk őket, az összesített átlagukat nem mutatja meg a rangsor. A magyar nyelvi 

teszteredmények alapján 135 alapiskolát tartalmaz a rangsor, de csak 3-nak van teljes 

értékelése. Ez utóbbiak közül a gímesi lett a legjobb 5,0-es átlaggal, ami a teljes listán az 557. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20161222171015/A-kulturalis-miniszteriumhoz-kerul-az-Ifju-Szivek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161222164308/Elindult-a-gombaszogi-jegyvasar.html
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/22/osszehangolt-munkat-folytat-a-hid-a-kisebbsegpolitika-teren
http://felvidek.ma/2016/12/megujult-a-tornaljai-rakoczi-magyar-haz-tetoszerkezete-2/
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/22/alap-es-a-kozepiskolas-rangsor-nezze-meg-hogy-szerepeltek-a-magyar-iskolak
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helyre volt elég. Összesen 679 alapiskolát értékeltek. A legjobb magyar tanítási nyelvű 

szakközépiskola a dunaszerdahelyi egészségügyi szakközépiskola lett, amely az összesített 

listán is a 8. helyre került 7,8-es átlagával. A Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola 

és Kereskedelmi Akadémia 6,8-as eredményével a 38., az ógyallai Építőipari Szakközépiskola 

6,7-es eredményével pedig a 48. lett összesítésben. A magyar érettségit is adó gimnáziumok 

között a rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium szerepelt a legjobban 8,0-as átlaggal, amivel 

összesítésben a 10. helyre került. A második a Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 6,9-

es eredményével (összesítésben a 28.), a harmadik pedig a nagykaposi gimnázium lett 6,1-es 

átlaggal (összesítésben az 58.). 

  

Tartományi bizottság az 1942-es razziára való egységes emlékezés céljával 
2016. december 22. – Vajdaság Ma 

A tartományi kormány csütörtökön megalakította a bácskai razziáról való megemlékezéssel 

foglalkozó bizottságot, amely ma tartotta meg első ülését, tájékoztatott a tartományi kormány 

sajtóirodája. A bizottságot a bácskai pravoszláv egyházmegye és a tartományi kormány közös 

kezdeményezésére alakították, az élén pedig Irinej bácskai ortodox püspök és Igor Mirović 

tartományi kormányfő áll. A bizottságot azoknak a községeknek a képviselői alkotják, 

amelyekben lejátszódott a januári razzia, valamint az áldozatok leszármazottait tömörítő 

Razzia 1942 Emléktársaság képviselője. 

  

Zentai beszélgetős est: Mitől vajdasági magyar a vajdasági magyar? 
2016. december 22. – Vajdaság Ma 

Értékeinkről, mindennapjainkról, történelmünkről, jelenünkről, milyenségünkről vagyis 

rólunk szólt a zentai Zen Klub kulturális és közéleti programsorozatának újabb rendezvénye, 

az éppen soron következő beszélgetős est. A moderátor Burány Katalin volt, a nyitott fórum 

vendégei pedig: Szőcs Attila (Zenta), Vrábel János (Csóka) és Takács Ágnes (Magyarország). 

Takács Ágnes a magyarországi Teleházak működését mutatta be. Programjaik eredményeit, 

hatásukat, és továbbfejlesztésüket is. Vrábel János összegzésében a hangsúlyt az 

egyetemességre helyezte. A környezet jellegzetességei, a földrajzi, etnikai, kulturális és más 

sajátosságok, hatások természetesen megkerülhetetlenek. De a magyarság egységességét, 

egyetemességét tartotta a legfontosabbnak. 

  

Ada: Bilicki Zoltán szerint a község érdeke volt az együttműködés szorosabbá 
tétele 
2016. december 22. – Vajdaság Ma 

Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján 

megerősítette, hogy belépett a Szerb Haladó Pártba (SNS), és úgy fogalmazott, elsősorban a 

község érdeke volt, hogy a szorosabbra fűzzék az együttműködést a tartományi és a 

köztársasági szervekkel. – Egy hosszabb tárgyalási folyamat után jutottam arra az 

elhatározásra, hogy belépek a Szerb Haladó Pártba, ugyanis úgy gondolom, azzal, hogy 
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szorosabb együttműködést alakítunk ki a tartományi, illetve a köztársasági kormánnyal, 

nagyobb mértékben hozzá fogunk tudni járulni a község fejlődéséhez. – mondta el a 

polgármester. 

  

Kunszentmiklósi meglepetés a csantavéri gyerekeknek 
2016. december 22. – Pannon RTV 

Csomagosztás volt csütörtökön a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában. Az adomány 

a magyarországi Kunszentmiklósról származik, ahol Tóth Péter Lóránt versmondó 

kezdeményezésére, az Adventi Versünnephez kapcsolódva, gyűjtést szerveztek a délvidéki 

iskolás gyerekek és családjaik megsegítésére. A felhíváshoz több cég és intézmény is 

csatlakozott, mint például Kunszentmiklós Város Önkormányzata és Képviselő-testülete, a 

Magyar Pünkösdi Egyház és a Katolikus Egyházközösség. A csomagok Hajvert Ákos, a 

kishegyesi Kísérleti Általános Iskola igazgatójának közreműködésével jutottak el a 

Délvidékre. A főként tartós élelmiszert, édességet és játékot tartalmazó ajándékcsomagok 

olyan családokhoz jutottak, ahol biztosan jó kezekbe kerültek így, karácsony előtt. 

  

A királyhalmi gyerekek is örülnek a Csodasaroknak 
2016. december 22. – Pannon RTV 

A királyhalmi óvodában ma átadták az utolsó Vajdaságba érkező Csodasarkot. Az 

összességében huszonegyedik 100 ezer forint értékű ajándékcsomagnak nagy hasznát veszik 

majd az intézményben. Minden napra jutott megoldandó feladat. A négy héten át tartó 

vetélkedőn csak a legkitartóbbak érhettek célba. Hajnal Virág, programfelelős, a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága: „Most arra próbáltuk a gyerekeket 

indítani, hogy vállalkozó kedvűek legyenek, hogy elindulnak ezen a játékon. Valamit 

elterveznek és döntenek arról, hogy ők elkezdik, akkor azt véghezviszik és végigjátsszák.” 

 

Magyarország vendégmunkára várja a Kárpátaljára áttelepülteket 
2016. december 22. – goloskarpat.info, KárpátHír, bumm.sk 

Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos a 

Golos Karpat kárpátaljai ukrán nyelvű internetes hírportálnak adott interjújában kifejtette, 

hogy Magyarország vendégmunkára várja a Kárpátaljára áttelepült Ukrajnai belső 

migránsokat. A kormánybiztos kiemelte, hogy Magyarország az idén júliusától egyszerűsítette 

a munkavállalási feltételeket az EU-n kívüli országokból érkező munkások számára. 

Hozzátette, hogy eddig 700-an éltek ezzel a lehetőséggel. Tájékoztatott, hogy először is a 

határátkelés problémáját szeretnék megoldani, hogy az emberek reggel szabadon jöhessenek 

dolgozni, este pedig hazatérhessenek.  

 

Kárpátaljának is jut pénz útjavításra a vámbevételekből 
2016. december 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 23. 
9 

Folytatják és valamennyi megyére kiterjesztik azt a kísérleti jellegű finanszírozási modellt, 

melynek keretében a vámbevételek terén helyben keletkező többlet 50 százalékát az adott 

régió útjainak fenntartására, illetve útépítésre fordítják – jelentette az UNIAN hírügynökség. 

A Kárpátaljai Megyei Tanács szorgalmazta, hogy a négy európai országgal határos régiónkra 

szintén terjesszék ki a szóban forgó finanszírozási modellt. 

 

5 millió forinttal támogatta Szombathely a Kárpátaljai rászorulókat 
2016. december 22. – KárpátHír, friss.hu 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége indította azt a kezdeményezést, amihez Szombathely is 5 

millió forinttal járult hozzá. Összesen 115 millió forint gyűjt össze. A Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat, a Kárpátalja Hitéletéért Alapítvány, valamint a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége kötötte a kölcsönös szerződést, hogy a szövetség a másik két alapítványt 

segítse. 

 

Veszélyben a kárpátaljai magyar oktatás jövője 
2016. december 23. – Dunda Gyögy – Magyar Idők 

Miközben a kárpátaljai magyar érdekvédők minden lehetséges fórumon a nemzetiségek 

anyanyelvhasználatát korlátozni igyekvő új ukrán közoktatási koncepció ellen tiltakoznak, 

Kijevben emiatt hajlamosak szeparatizmussal vádolni a kárpátaljai magyarságot. Ezt vágták 

Brenzovics László, a törvényhozás egyetlen magyar képviselőjének a fejéhez is a parlamenti 

illetékes bizottsági ülésen. A Kárpátaljai Megyei Tanács ugyanakkor szolidáris a jogait féltő 

magyar közösséggel, s ezt felhívásukban a főváros felé is megüzenték. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. december 23-i számában olvasható) 

 

Horváth Ferenc válasza az Egy & Más Vándorszínház tagjainak 
2016. december 22. - Muravidéki Magyar Rádió 

Hétfőn, december 19-én az Egy & Más Vándorszínház társulata sajtótájékoztatót tartott 

„Veszélyben az alkotói szabadság” címmel. Az ott és a premier előtti napokban 

elhangzottakra, illetve a társulat facebook oldalán neki feltett kérdésekre Horváth Ferenc, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke reagál a következő 

percekben. 

 

Sikeres évet zár Alsóőr 
2016. december 22. - Volksgruppen 

Zajlott az élet 2016-ban a magyarok lakta községben, mégpedig a szó szoros értelmében: 

több, mint 50 rendezvényt látogathattak az alsóőriek, megújult a községterem és új, magyar 

nyelvű plébános érkezett a faluba. De a jövő évre is vannak már nagy tervek. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174445082
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2816220/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. december 22. – Kossuth Rádió 

Mégiscsak kikerültek a Muszáj-Muszáj csoport  többnyelvű helységnévtáblát 

népszerűsítő plakátjai 

Végül kihelyezték a kolozsvári buszokon a Muszáj-Muszáj akciócsoport többnyelvű 

helységnévtáblát népszerűsítő háromdimenziós plakátjait. Az ügy pikantériája, hogy a közösségi 

szavazás nyomán az önkormányzattól nyert mintegy 315 ezer forintnyi támogatást vissza kell 

fizetniük, ugyanis az önkormányzat későn adta meg az engedélyt a buszos kampányukra, így 

kifutottak az időből. Most gyűjtőakciót indítanak, a tájékoztatási akció kiterjesztéséért. Bethlendi 

Andrást, a civil csoport egyik képviselőjét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Sikertörténet a délvidéki gazdaságfejlesztésben – már a délvidéki magyarság egy 

százalékához eljutott pályázat útján a magyar kormány gazdaságfejlesztési 

támogatása  

Sikertörténetnek számít a Vajdasági Magyar Szövetségnek a magyar kormány támogatásával 

megvalósított gazdaság- és térségfejlesztési  programja, melynek támogatásai eddig pályázat 

útján  a délvidéki magyarság egy százalékához jutottak el. És ami legalább ennyire fontos: 

mindez a szerb kormány jóváhagyásával történik. Interjú Pintér Attilával, Magyarország 

rendkívüli és meghatalmazott belgrádi nagykövetével. 

Versenyvizsgák szerény eredménnyel – vagy, csak igazgatónak nem jó lenni a 

romániai magyar oktatási intézményekben? 

Előre nem látott személycseréket, a tantestületek összetételének gyökeres megváltozását 

hozhatja a romániai közoktatásban az idén ősszel megszervezett országos iskolaigazgatói és -

aligazgatói versenyvizsga. A magyar érdekeltségű tanintézményekben a meghirdetett 

tisztségeknek alig több mint a felére jelentkeztek csak, és közülük is csak 54 százalékuknak 

sikerült a vizsga. A bukaresti tanügy-minisztérium hamarosan leköszönő kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkára, Király András szerint elsiette a szaktárca a vizsga megszervezését. Kik fogják 

igazgatni a magyar oktatási intézményeket január 9-től?  

23 számítógép az egykori iskolának – a temesvári Bartók Béla Líceum az egyik volt 

diákja segítségével kapott számítógép-adományt 

A temesvári Bartók Béla líceum az egyik volt diákja segítségével, számítógép-adományt kapott, 

amellyel az egyik informatikai laboratóriumot tudják felújítani. Bálint Zsoltnak nem ez az első 

akciója, amely – a véletlen folytán – egy szintén bánsági származású németországi igazgató 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-22_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 23. 
11 

felajánlásából valósult meg. A Határok nélkül riportere a karácsonyi adományról, az akciók 

indíttatásáról is kérdezte Bálint Zsoltot. 

Olajág karácsonyi kiállítás Pozsonyban a CSEMADOK támogatásával  

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. A megnyitó fényét emelte Andrea van der Smissen 

Bécsben élő magyar származású operaénekesnő, az Olajág Keresztény Művészeti Társaság egyik 

alapítója, Oláh Szilveszter leánya, aki Bach- és Händel-műveket énekelt Ferienčík Ágnes 

pozsonyi csembalóművész kíséretében. Haják-Szabó Mária összeállítása. 

A gyűlölet ellen, a szeretet fontosságáról  - Böjte Csaba előadása a Sapientia 

Egyetemen, Csíkszeredában  

A gyűlölet ellen, és a szeretet fontosságáról tartott előadást  a Sapientia Egyetem hallgatóinak 

Csíkszeredában Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője. Oláh-Gál Elvira előadás 

után beszélgetett.  


