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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átment az alsóház szakbizottságán a marosvásárhelyi iskola létrehozása 
2017. december 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kedvezően véleményezte szerdán a bukaresti képviselőház oktatási bizottsága a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításáról szóló tervezetet. A 

magyar tannyelvű oktatási intézmény megalapítását jóváhagyó jelentést 18 támogató 

szavazattal és egy tartózkodással fogadták el a képviselők. Az RMDSZ mellett a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) bizottsági tagjai is megszavazták a 

törvénytervezetet. Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) képviselői még a voksolás előtt elhagyták az 

üléstermet, arra hivatkozva, hogy részt akarnak venni a plénum munkálatain. 

 

Grezsa István: a magyarnyelv-tanulási kedvnek csak a tanárhiány szab gátat 
Kárpátalján 
2017. december 20. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, M1 Híradó, Kárpátalja, karpatalja.ma  

A magyar kormány támogatásával ukránok számára Kárpátalján indított magyar 

nyelvtanfolyamok iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy az oktatás bővítésének csak a 

tanárhiány szab határt - jelentette ki Grezsa István kormánybiztos a negyedik magyar 

nyelvkurzust lezáró oklevélátadó ünnepségen szerdán Beregszászon. Köszöntőjében Grezsa 

István azt hangsúlyozta, hogy minden várakozást messze felülmúlt a másfél évvel ezelőtt 

Kárpátalja egész területén meghirdetett magyar nyelvtanfolyamok iránti érdeklődés. Az 

immár több szinten folyó nyelvi kurzusokat mintegy 14 ezren végezték el, ezen belül az utolsó 

tanfolyamot 2500-an fejezték be, akik közül helyszűke miatt szerdán ezren veszik át 

oklevelüket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán - tette hozzá. Grezsa István 

szerdán Beregszászon részt vett és beszédet mondott a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

által magyar kormánytámogatással indított idegenvezetői képzés végzőseinek oklevélátadó 

ünnepségén is, délelőtt pedig kárpátaljai ukrán és magyar újságíróknak tartott munkareggeli 

keretében évértékelő beszámolót. 

 

A tanyavilágból a Sándor-palotába 
2017. december 21. – Kristály Lehel – Moszkovits János 

Egymilliomodikként tett állampolgársági esküt a gunarasi gazdálkodó, Lajkó Mikós és 

felesége, Elvira két gyermekük társaságában. De hol is van Gunaras? Brazília mellett, amely 

onnan kapta a nevét, hogy a huszadik század elején, amikor a bácskaiak közül is sokan a 

tengerentúlon keresték a boldogulásukat, a Bácskai-síkvidék eme löszös, csernozjomos 

sztyeppei részét gazdája felparcellázta szegényparasztjai között, s azt mondta: képzeljék el, 

hogy itt van Brazília. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. december 21-i számában olvasható)  
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Magyarul „beszélhetnek” a mozik: szinkronnal is vetíthetők filmek Romániában 
2017. december 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvényjavaslatot, mely lehetővé teszi, hogy magyar 

szinkronnal vagy felirattal lehessen filmeket vetíteni a romániai mozikban – tájékoztatott 

Benkő Erika sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es parlamenti képviselő. Emlékeztetett, hogy a 

mozitörvény ezt eddig nem tette lehetővé, sőt borsos bírságokat helyezett kilátásba, ha a 

filmeket nem román szinkronnal vagy felirattal vetítették. „Ez a tarthatatlan helyzet 

elsősorban azokat a magyar kisgyermekeket érintette hátrányosan, akik még nem tanultak 

meg románul és egyelőre más idegen nyelveket sem beszélnek. Elsősorban rájuk gondoltunk 

akkor, amikor az RMDSZ parlamenti csoportjában annak lehetőségét kerestük, hogy az 

erdélyi magyar gyerekek számára a rajzfilmek magyarul is elérhetőek legyenek. Ennek ma 

megszületett a törvényi kerete” – fogalmazta meg Benkő Erika. 

 

Luther Mártonról és Kálvin Jánosról neveztek el utcát Marosvásárhelyen  
2017. december 20. – transindex.ro 

A reformáció félezer éves jubileumának tiszteletére két utca átnevezését kezdeményezte az 

RMDSZ az egyházak kérésére. A Maroshévíz utcát Luther Márton utcára, míg a Posta utcát 

Kálvin János utcára nevezte át a Marosvásárhelyi Önkormányzat. Annak ellenére, hogy a 

Szabad Emberek Pártjának képviselője, Radu Bălaș, kérte, hogy az utcák nevét a magyar 

megfelelő nélkül tüntessék fel, azok támadhatóságával indokolva javaslatát, végül mindkét 

utca átnevezését az RMDSZ által javasolt formában fogadta el az önkormányzati testület 17 

igen és 5 tartózkodás mellett.  

 

Újra lesz főkonzulja Magyarországnak Csíkszeredában 
2017. december 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Közel egy év után ismét lesz főkonzulja Magyarországnak Csíkszeredában. A szekelyhon.ro 

értesülései szerint Tóth László, a nemzetpolitikai államtitkárság korábbi területi főreferense 

megkapta a román külügyminisztérium engedélyét, így elkezdheti erdélyi tevékenységét. A 

korábbi főkonzul, Zsigmond Barna Pál – Újpest jelenlegi fideszes alpolgármestere – hatéves 

megbízatása január 31-én járt le. A portál úgy tudja, a bukaresti hatóságok a lehető leglassúbb 

ügyintézéssel próbálták késleltetni a magyar külképviselet új vezetőjének beiktatását. A 

korábbi főkonzulhoz hasonlóan Tóth László is Marosvásárhelyen született. 

 

Bukarestben elutasították a Tiltott Csíki Sör márka bejegyzését 
2017. december 20. – maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Elutasította a román szabadalmi és védjegy hivatal (OSIM) az összes Tiltott Csíki Sör márka 

bejegyzését. A csíkszentsimoni cég többségi tulajdonosa, Lénárd András azért nem aggódik 

annyira a döntés miatt, mert az uniós márkahivatalnál sikerült levédetni a termékneveket – 

E
rd
é
ly

 

https://kronika.ro/kultura/magyarul-bbeszelhetnekr-a-mozik-szikronnal-is-vetithetok-filmek-romaniaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=49892
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujra-lesz-fokonzulja-magyarorszagnak-csikszeredaban
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/90063-bukarestben-elutasitottak-a-tiltott-csiki-sor-marka-bejegyzeset


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 20. 
3 

mondta el a Maszolnak. A vállalkozó elmondta, nem élnek a fellebbezés lehetőségével, 

visszavonják a romániai védjegykérelmet, és nem próbálkoznak többé a hazai bejegyzéssel. 

 

Élelmiszercsomagok székelyföldi családoknak karácsonyra az NSKI-től 
2017. december 20. – szekelyhon.ro 

Élelmiszerekből összeállított csomagokkal igyekezett segíteni a rászoruló családoknak a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), amely különböző civil szervezeteket és intézményeket 

keresett meg a felajánlások eljuttatásáért. Udvarhely mellett több más településen is 

adományoztak. 

 

Felújítják a hallássérültek iskoláját 
2017. december 21. – Krónika 

Korszerűsítik a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskoláját, amely az 

országban az egyetlen, hallássérült gyermekeket oktató, magyar tannyelvű tanintézet – 

tájékoztatott közleményében a Kolozs megyei önkormányzat, amelynek hatáskörébe tartozik 

az iskola. A beruházás, amelynek technikai-gazdasági tervét már elfogadta az önkormányzat, 

közel 800 ezer euróba (3,7 millió lejbe) kerül, a megyei tanács vissza nem térítendő 

finanszírozást fog igényelni. 

 

A szavazati joggal élni kell 
2017. december 21. – Barát József – 168 óra   

Romániában a többség és a magyar kisebbség viszonya az 1989-es rendszerváltó eufóriát 

követő marosvásárhelyi program mélypontja után sokat javult. A Romániai Magyar 

Demokrata Szövetségnek Markó Béla vezetésével sikerült számos eredményt elérnie, 

kormánykoalíciók tagjaként fontos nemzetiségi jogokat kivívnia. Az elmúlt két évben azonban 

a román nacionalizmus új erőre kapott, alapos ok van az aggodalomra, hogy Románia 

egyesítésének százéves évfordulója jövre magyarellenes atrocitásokat hozhat. Erről, a 

Fideszhez való viszonyról és a magyarországi választási kampányról is kérdezte a 168 óra 

újságírója Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. 

(A cikk teljes terjedelmében a 168óra 2017. december 21-i számában olvasható) 

 

Megtartotta első ülését Pozsony Megye Önkormányzata 
2017. december 20. – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

December 20-án tartotta első rendes ülését Pozsony Megye Önkormányzata, amelyben Juraj 

Droba elnök munkáját a következő öt évben majd három alelnök, köztük a Független Fórum 

magyar nemzetiségű képviselője, Ožvald Erzsébet segíti. Az MKP 3 képviselője közül 

Schwartz Zsuzsanna a mandátumvizsgáló, Pomichal István pedig a pénzügyi bizottság 

elnökeként tevékenykedhet, s az utóbbit a hétpárti jobboldali frakció vezetőjévé is 

megválasztották. 
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Berényit megválasztották Nagyszombat megye első alelnökévé 
2017. december 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Nagyszombat megye közgyűlésének szerdai ülésén az előzetes várakozásoknak megfelelően 

Berényi Józsefet, az MKP megyefőnök-jelöltjét választották meg Nagyszombat megye első 

alelnökének. Berényi mellett három másik helyettese is lesz Jozef Viskupič megyefőnöknek. 

Az alelnökök nem a megyén belüli régiókért fognak felelni, hanem mindegyikük külön 

portfóliót kapott. Az MKP korábbi elnöke a magyarlakta területek szempontjából is fontos 

közlekedésért, oktatásért és iskolaügyért fog felelni. 

 

Közösséget kell építeni, vélik a Petőfi programosok 
2017. december 20. – Felvidék Ma 

Szabó József, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, ideiglenes ügyvivője 

köszöntötte Pozsonyban a nagykövetség épületében a Petőfi Sándor Program felvidéki 

ösztöndíjasait. Bevezetőjében elmondta: sajnos a felvidéki magyarság körében nagy az 

asszimiláció, így egyre több a szórványvidék. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszönetet 

mondott a magyar kormánynak és a nemzetpolitikai államtitkárságnak a programért. 

 

Felújítják a Zentai Gimnázium épületét 
2017. december 20. - Pannon RTV 

Felújítás miatt a Zentai Gimnázium épületében működő oktatási intézményeknek ki kell 

költöznie a második félévre. A Zentai Gimnázium diákjai a November 11. Általános Iskola 

tantermeibe költöznek majd át. A gimnazisták ellenkező váltásban használják majd az 

épületet. Ujházi Éva, igazgató, Zentai Gimnázium: „A 17 tagozat tantermi tanításban fog 

részesülni ebben a második félévben. Ez egy kis nehézséget jelent nekünk, mert a 

gimnáziumban kabinet oktatásunk van. Az órarendet fogjuk úgy megszervezni, hogy ahol, 

tudunk, főleg a természettudományi tantárgyakban és az informatikában, ott blokk oktatást 

fogunk bevezetni.” 

 

Hármas ünnepet jegyez a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 
2017. december 20. - Pannon RTV 

A Jó Pajtás gyermeklap fennállásának 70., a Forum Nyomda 60., míg a Magyar Szó napilap 

73. évfordulóját ünnepli. A gálán fotókiállítás megnyitó és díjkiosztó is volt. A Forum Nyomda 

1957. május 28-tól nyomtatja a vajdasági magyarság egyetlen napilapját, a Magyar Szót, de 

ugyanekkor kezdődött a könyvnyomtatás is. Az évtizedek során ellenállt a magánosításnak. A 

múltra emlékezve most új célok elé néznek, és ebben az anyaország támogatására is 

számítanak. 

 

Ajándékcsomagok a bácsföldvári gyerekeknek 
2017. december 20. - Pannon RTV 
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Vajdasági rászoruló gyerekeknek gyűjtött a magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet. Ma a 

bácsföldvári gyerekeket örvendeztették meg az újvidéki Ökumenikus Humanitárius Szervezet 

munkatársai. Magyarországról érkeztek csomagok szegény sorsú bácsföldvári gyerekekhez. A 

zsák sokféle ajándékot rejtett. 

 

Megérkezett Vajdaságba a Betlehemi Békeláng 
2017. december 20. - Pannon RTV 

A láng a szabadkai Jézus a munkás templomban ég tovább, ahonnan bárki továbbviheti. 

Szabadkára Magyarországról érkezett meg a láng a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

jóvoltából. 

 

Diákparlament-találkozót szerveztek Magyarkanizsán 
2017. december 20. - Pannon RTV 

Általános iskolák diákparlamentjei találkoztak kedden Magyarkanizsán. A község három 

általános iskolája mellett a szabadkai Szent Száva Általános Iskola diákparlamentjének tagjai 

is részt vettek. Saját tevékenységüket és diákparlamentjeiket mutatták be a diákok az egész 

napos foglalkozáson, valamint a magyarkanizsai önkormányzat munkáját is megismerhették. 

 

Egymás nyelvét is tanulták a diákok 
2017. december 20. - Pannon RTV 

Az együttélés és a tolerancia jegyében telt a délelőtt a szabadkai Szent Száva Általános 

Iskolában, ahol az oromi Arany János Általános Iskola ötven tanulóját látták vendégül. 

Különböző színű kendőket kaptak a gyerekek érkezéskor. Minden szín egy csapatot jelölt. A 

csoportokba vegyesen kerültek az oromi magyar- és a szabadkai szerbajkú gyerekek. A diákok 

különböző foglalkozásokon, játékokon vettek részt. 

 

Újjászülető magyar közösség Maradékon 
2017. december 21. – Virág Árpád – Figyelő 

Maradékon, a horvát határtól és Újvidéktől szinte egyforma távolságra lvő kétezer fős, 

negyedrészt magyarlakta településen pár éve még úgy tűnt,: egy emberöltőn belül kihal a 

magyar szó. Nem így történt, s a jövő bíztató. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. december 21-i számában olvasható) 

 

Kárpátaljai családoknak adott át karácsonyi ajándékot az Ökumenikus 
Segélyszervezet 
2017. december 20. – MTI, Magyar Idők  

Hetven rászoruló gyermek számára szervezett adventi játszóházat és adott át nekik, valamint 

családjaiknak karácsonyi ajándékot határon túli adományprogramja keretében az 

Ökumenikus Segélyszervezet szerdán Beregszászon. Az Advent Beregszászon elnevezésű 

játszóházban a gyermekek a kárpátaljai hagyományokat elevenítették fel, mézeskalácsszíveket K
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csomagoltak, karácsonyfadíszeket, ünnepi dekorációt és üdvözlőlapokat készítettek közösen. 

Az ünnepi gyertyagyújtást követően az Ökumenikus Segélyszervezet Advance Központ nevű 

beregszászi irodájának munkatársai édességet és játékot tartalmazó ajándékcsomaggal lepték 

meg a rendezvényen részt vevő gyerekeket. 

 

Ukrán etnopolitikai szakértők Beregszászban 
2017. december 20. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Estébe nyúló megbeszélést folytattak a Kárpátalján élő nemzeti kisebbségek képviselőivel 

december 19-én Ukrajna Kulturális Minisztériuma etnopolitikai szakértői bizottságának 

tagjai, akik Ukrajna állami nemzetiségi politikájának kidolgozására kaptak felkérést. A 

Beregszászi Járási Tanács kistermében Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Egyházügyi Osztályának vezetője köszöntötte a kijevi 

szakértői bizottság és a kárpátaljai nemzetiségi kisebbségek szervezeteinek képviselőit. 

 

Az ukrajnai magyar szervezetek nyilatkozata az „Ukrajna állami etno-nacionális 
politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban 
2017. december 20. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az ukrajnai magyar szervezetek közös nyilatkozatot adtak ki az „Ukrajna állami etno-

nacionális politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban. A nyilatkozatban 

aggodalmukat fejezik ki a készülő tervezet kapcsán. Kiemelik: a tervezet kidolgozása céljából 

életre hívott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami azt vetíti előre, 

hogy ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket 

alapvetően befolyásoló döntéseket hozni. A tervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába 

sorolja, amelyek között a magyarok, románok, lengyelek, szlovákok stb. mintegy 

harmadrendű állampolgárokként, e hierarchia majd legalacsonyabb szintjén állnak. 

Államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot tekinti. 

 

Újabb sikeres óvodaprojektek valósultak meg 
2017. december 20. – Kárpátalja 

Tudósítóink az elmúlt hónapok során már több alkalommal számoltak be a kárpátaljai 

magyar óvodafejlesztésekről. Eddig 18 óvodát adtak át sikeresen a megyében. December 19-

én még három óvoda átadására került sor a Beregszászi járásban. A magyar kormány által 

elindított óvodafejlesztési program keretében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) irányításával 21 óvodát újítottak fel és adtak át idén. 

 

A program folytatására is lenne igény 
2017. december 20. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten 9 ungvári járási településen 887 magánszemély földrészlegének kataszteri 

nyilvántartási kivonatát adták át a KMKSZ és az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány 

képviselői. A földtulajdont igazoló okmányokat a magyar állam támogatásával készíttette el a 

jótékonysági alapítvány a kárpátaljai gazdák számára, hisz az új kataszteri nyilvántartási 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-etnopolitikai-szakertok-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-magyarok-mintegy-harmadrendu-allampolgarokkent-a-hierarchia-majd-legalacsonyabb-szintjen-allnak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-magyarok-mintegy-harmadrendu-allampolgarokkent-a-hierarchia-majd-legalacsonyabb-szintjen-allnak/
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/20/ujabb-sikeres-ovodaprojektek-valosultak-meg
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/20/program-folytatasara-lenne-igeny
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rendszerbe történő felvétel nélkül sem eladni, sem bérbe adni, sem örökbe hagyni nem lehet 

a földtulajdont. 

 

Moszkal kiosztotta a kárpátaljai „puha szeparatizmust” emlegető 
miniszterhelyettest 
2017. december 20. – Kárpátalja 

Heorhij Tukának, az ideiglenesen megszállt területek és a belső menekültek kérdéseivel 

foglalkozó minisztérium helyettes vezetőjének hivatali kötelezettségeivel kellene foglalkoznia 

ahelyett, hogy pletykákat terjeszt Kárpátaljáról – javasolta Hennagyij Moszkal, megyénk 

kormányzója a gordonua.com portálnak nyilatkozva. 

 

„Fel kell készülni a közvetlen finanszírozásra” 
2017. december 20. – nepujsag.net 

Hétfőn a dobronaki magyar önkormányzat üléstermében tartotta képviselői fórumát Göncz 

László nemzetiségi képviselő, aki az utóbbi hónapokban elfogadott törvények, rendeletek 

hatásairól, remélt következményeiről, az úgynevezett nemzetiségi oktatási különtörvényről, 

illetve a 2018-as év kihívásairól szólt az egybegyűlteknek. 

 

Több pénzügyi döntés, pozitív folyamat a kulturális pályázatoknál 
2017. december 20.  – nepujsag.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa december 14-i 

ülésén első olvasatban elfogadta a közösség 2018-as költségvetését 407 ezer eurós 

főösszegben és határozott a szlovén kultuszminisztérium pályázati felhívására beérkezett 

programok támogatási mértékéről. Újra napirendre került az oktatási különtörvény 

módosításának javaslata is. 

 

Karácsonyi varázs muravidéki résztvevőkkel 
2017. december 20. – nepujsag.net 

Tizenkilenc göntérházi és dobronaki tanuló két kísérővel büszkén képviselte a Muravidéket a 

Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett „Parlamenti 

gyermekkarácsony” című rendezvényen december 16-án Budapesten. Az ünnepség 

házigazdája Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt, aki átadta az Országház kulcsát, annak 

termeit átengedve több mint nyolcszáz magyarországi és határon túli gyermeknek. 

 

Négy egyesület kapott támogatást 
2017. december 20. – nepujsag.net 

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa december 12-i ülésének 

napirendjén a pályázatok és a támogatási kérelmek megvitatása szerepelt. Amint Roman 

Silvija elnök elmondta, az önkormányzat idei költségvetésében elkülönített 5.000 eurós 

pályázati támogatásra négy egyesület jelentkezett. A tanács az Őrség Művelődési és 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/12/20/moszkal-kiosztotta-karpataljai-puha-szeparatizmust-emlegeto-miniszterhelyettest
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/20/moszkal-kiosztotta-karpataljai-puha-szeparatizmust-emlegeto-miniszterhelyettest
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4113-%E2%80%9Efel-kell-k%C3%A9sz%C3%BClni-a-k%C3%B6zvetlen-finansz%C3%ADroz%C3%A1sra%E2%80%9D.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4114-t%C3%B6bb-p%C3%A9nz%C3%BCgyi-d%C3%B6nt%C3%A9s,-pozit%C3%ADv-folyamat-a-kultur%C3%A1lis-p%C3%A1ly%C3%A1zatokn%C3%A1l.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4116-kar%C3%A1csonyi-var%C3%A1zs-muravid%C3%A9ki-r%C3%A9sztvev%C5%91kkel.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4117-n%C3%A9gy-egyes%C3%BClet-kapott-t%C3%A1mogat%C3%A1st.html
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Turisztikai Egyesületet, valamint a Hodosi Fociklubot 1.400–1.400 euróval, a kapornaki és a 

hodosi tűzoltóegyleteket pedig 1.100–1.100 euróval támogatta.  

 

Egyesületek, intézmények és diákok segítése 
2017. december 20. – nepujsag.net 

A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén 

határozatot hozott az ösztöndíj-kiegészítő támogatások odaítéléséről, illetve az egyesületek és 

egyéb intézmények dotálásáról.Az éves költségvetésében összesen 4.200 eurót biztosítottak 

ösztöndíj-kiegészítő támogatásra, melyre a felsőoktatásban tanuló helyi diákok 

jelentkezhetnek. A 2017/18-as tanévben nyolc diák élt a lehetőséggel. 

 

MNMI: tető alatt a 2018-as költségvetés 
2017. december 20. – nepujsag.net 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsa december 13-i ülésén hosszas és heves 

vita, valamint az első tervezet több tételének tömörítésével elfogadta az intézet 2018-as 

költségvetését 543 ezer euró összegben. Ebből 97 ezer eurót terveznek műkedvelésre (ezen 

belül 51,3 ezer eurót a csoportok szakmai vezetésére), továbbá 16,8 ezer eurót a kiemelt 

csoportok támogatására és 2,5 ezer eurót a testvértelepülések muravidéki programjaira. 

 

Dobronak Község 19. ünnepe 
2017. december 20. – nepujsag.net 

Dobronak Község december 15-én tartotta meg a 19. község ünnepet. Az ünnep alkalmából 

Drofenik Marko, a Regionális Fejlesztési Igazgatóság főigazgatója mondott ünnepi beszédet, a 

díszünnep keretében pedig három községi és egy polgármesteri elismerést osztottak ki a 

művelődési házban. 

 

Hatezer euró a Kézművességek Házára 
2017. december 20. – nepujsag.net 

Dobronak Község Tanácsa múlt csütörtöki, 26. ülésén egyhangúlag elfogadták a három 

módosítási javaslattal kiegészített 2018-as költségvetést, amelyben több mint két és fél millió 

euró bevételt és mintegy hárommillió eurós kiadást terveznek. 

 

Gólyaszobor Kardinar Marjannak 
2017. december 20. –nepujsag.net 

A Muravidéki Turisztikai Szövetség (MTSz) 22. éves közgyűlésén hagyományosan kiosztotta a 

Gólya-díjat a 2017-ben kiemelkedő tevékenységet végző egyéneknek, egyesületeknek, akik 

túlnyomórészt önkéntesen kapcsolódnak be az idegenforgalmi munkába. Az elismeréseket 

Kolenc Barbara, az MTSz és Misja Peter, a Szlovén Turisztikai Szövetség elnökei osztották ki. 

 

A Muravidék egységes idegenforgalmáért 
2017. december 20. – nepujsag.net 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/4118-egyes%C3%BCletek,-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-%C3%A9s-di%C3%A1kok-seg%C3%ADt%C3%A9se.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4119-mnmi-tet%C5%91-alatt-a-2018-as-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4120-dobronak-k%C3%B6zs%C3%A9g-19-%C3%BCnnepe.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4121-hatezer-eur%C3%B3-a-k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9gek-h%C3%A1z%C3%A1ra.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4122-g%C3%B3lyaszobor-kardinar-marjannak.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4129-a-muravid%C3%A9k-egys%C3%A9ges-idegenforgalm%C3%A1%C3%A9rt.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 20. 
9 

A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa legutóbbi ülésén ismét tárgyalta a Regionális 

Fejlesztési Desztináció (RDO) létrehozását. Az RDO a gazdaság és a civilszféra partnersége 

alapján a régió idegenforgalmának egységes népszerűsítéséről, értékesítéséről, hálózati 

rendszerbe való kapcsolásáról szólna. A megvalósításhoz és a működtetéshez pedig a 

községek pénzbeli hozzájárulása szükségeltetik bizonyos kulcsok alapján. 

 

A 20 év közös ünneplése a barátokkal 
2017. december 20. – nepujsag.net 

A Hármasmalmi Művelődési Egyesület népdalköre húsz éve alakult meg, s ez alkalomból 

szombaton együtt ünnepelt azokkal, akikkel a két évtized alatt szoros barátságot alakított ki: a 

csesztregi férfikarral, a kapcai népdalkörrel és a muraszombati Baráti Kör dalkörével. 

 

Muravidékiek is a KKVHÁZ versenyén 
2017. december 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

Hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztériumban rendezték meg a KKVHÁZ Megyék Versenyét. A 

kávéházi stílusú vitadélutánon a magyarországi megyék csapatai és a határon túli magyar 

közösségek csapatai mérték össze erejüket, tudásukat. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 22. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákia több megyéjében vontatottan haladnak a megye irányító testületeinek 

megalapítását célzó tárgyalások 

A novemberi megyei választások kisebb politikai földrengést okoztak Szlovákiában, erősödő 

kormányváltó hangulatról tanúskodó eredmények születtek. Ebben a helyzetben több 

megyében is vontatottan haladnak a megye irányító testületeinek megalapítását célzó 

tárgyalások. Kassán január  elején, Nyitrán csak január végén várható az érdemi munka 

megkezdése. Nagyszombat megyében azonban már ma megválasztották a képviselőtestület 

alelnökeit, köztük Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának jelöltjét. 

 

2500 ukrán vehette ma át magyar nyelvtanfolyam elvégzéséről szóló oklevelét 

Beregszászon 
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http://nepujsag.net/kultura/4123-a-20-%C3%A9v-k%C3%B6z%C3%B6s-%C3%BCnnepl%C3%A9se-a-bar%C3%A1tokkal.html
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174509687
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2500 ukrán vehette ma át magyar nyelvtanfolyam elvégzéséről szóló oklevelét Beregszászon a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol eddig mintegy 14 000 Kárpátalján élő 

ukrán ember vett részt az ingyenes képzésekben. A programot a Kárpátalja fejlesztéséért 

felelős kormánybiztosság támogatja. 

 

Másodszor gyűjtötte össze a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete az év 

sajtófotóit 

Másodszor gyűjtötte össze a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a MÚRE az év 

sajtófotóit, amelyekből - akárcsak egy évvel korábban - vándorkiállítást szerveztek. Első ízben 

Kolozsváron nyílt meg a tárlat. A Brassai 2016 díjat Kerekes István, Marosvásárhelyen 

született, Mosonmagyaróváron élő fotós kapta. A díj névadója eredeti nevén Halász Gyula, 

Brassóban született, 1899-ben. Fotó- és filmművész, festő, író, a Beszélgetések Picassóval 

című mű szerzője.  

 

Az általános és középiskolai korosztály számára hirdetették meg ősszel az 

Örökségünk című fotópályázatot  

Az általános és középiskolai korosztály számára hirdetette meg ősszel az Örökségünk című 

fotópályázatot az aradi Csiky Gergely Főgimnázium és az Alma Mater Alapítvány.  A 

szervezők szándéka szerint nemcsak a diákok alkotókészségét fejlesztette a pályázati munka, 

hanem bővebb ismereteket is szerezhettek mindarról, ami az örökséget jelentheti számukra. 

A díjkiosztó alkalmával a Határok nélkül riportere a főszervezővel, Ilona János tanár úrral és 

a díjazott diákokkal beszélgetett. 

 

Csomagokat a nezsényi Sztefánovics Testvérek Általános Iskola magyar alsós 

diákjai részére  

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola 8.4 osztály végzősei csomagokat készítettek a 

nezsényi Sztefánovics Testvérek Általános Iskola magyar alsós diákjai részére. Erre a 

küldetésre a Határok nélkül munkatársa is elkísérte a kis csapatot. 

 

A felvidék legszebb Andrássy-kastélyába, Betlérbe, már beköszöntött a 

karácsony 

A felvidék legszebb Andrássy-kastélyába, Betlérbe, már beköszöntött a karácsony. Nemcsak 

friss hótakaró borítja a kastélyt körülölelő 81 hektáros angol parkot, de a régi karácsonyokra 

emlékezve a múzeum munkatársai ünnepi hangulatot varázsoltak a kastélyba. Mária Terézia 

császár és királynő kora az Andrássyak gyűjteményében vagy a kastély bejáratánál a nemrég 

leleplezett Andrássy Ilona grófnő emléktáblája csak emeli az ünnep hangulatát. 


