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Nyomtatott és online sajtó 
 

Hivatalos státust kér a magyar nyelvnek az RMDSZ 
2016. október 10. – Krónika, MTI 

Hivatalos státust szorgalmaz a magyar nyelv számára az RMDSZ – derült ki hétfőn, amikor 

szövetség vezetői leadták a parlamenti választásokon való induláshoz szükséges támogató 

aláírásokat Bukarestben, a központi választási bizottságnál (BEC). Romániában a választói 

névjegyzékben szereplő csaknem 19 millió állampolgár legalább egy százaléka, vagyis 190 ezer 

választó támogató aláírása szükséges ahhoz, hogy egy párt vagy kisebbségi szervezet országos 

jelöltlistát állíthasson. A magyar érdekképviselet által gyűjtött csaknem 230 ezer aláírás közül 

több mint 226 ezret igazolt a BEC, így az RMDSZ az ország valamennyi megyéjében és a 

külföldi választókerületben is indíthat jelölteket. Kelemen Hunor elnök a jelen lévő 

újságíróknak megerősítette: az RMDSZ élni is fog ezzel a joggal a decemberi parlamenti 

választásokon. 

 

IV. Bethlen-nap Huszton 
2016. október 10. – karpatalja.ma 

Bethlen Gábor fejedelemmé avatására, Erdély, s azon belül Máramaros aranykorára 

emlékezetek október 9-én Huszton, a negyedik Bethlen-napon. A Pro Cultura Subcarpathica 

civil szervezet hagyományőrző fesztiválja kinőtte korábbi helyszínét – idén a 

városközpontban sorakoztak a kézművesek, árusok sátrai, ahol Bethlen alakja is 

felelevenedett. “Bethlen Gábor volt az a magyar politikus, aki bebizonyította, hogy többet 

lehet elérni békés, építő munkával, mint a háborúval” – emlékeztetett megnyitó beszédében 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa, az esemény fővédnöke, aki hasonló 

gyümölcsöző éveket, s a jelenlegi gazdasági visszaesés mihamarabbi megszűnését kívánta a 

megye számára. 

 

Horváth Anna és az RMDSZ a DNA célkeresztjében 
2016. október 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Házkutatást folytattak hétfőn reggel a kolozsvári polgármesteri hivatalnál az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) munkatársai. A vádhatóság Horváth Anna alpolgármester 

kampányfinanszírozása ügyében nyomoz. Az ügyészek az RMDSZ könyvelőjének telefonját és 

számítógépének merevlemezét is lefoglalták. A házkutatások közben az RMDSZ-es politikus 

nyilatkozatot adott a nagy számban összesereglett újságíróknak. Elmondta, a helyhatósági 

választások kampányának finanszírozása kapcsán folyik bűnvádi eljárás, és az ügyészség 

esetleges összefüggéseket keres a kampányfinanszírozás, valamint az elöljáró közigazgatási 

tevékenysége között. Mint ismert, Horváth Anna idén júniusban az RMDSZ 
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polgármesterjelöltje volt Kolozsváron. A politikus közölte, egyelőre nem ismertették vele, 

hogy milyen minősége van az eljárás során. 

 

Kelemen Hunor a kolozsvári DNA-vizsgálatok kapcsán: senki sem követett el 
törvénytelenséget 
2016. október 10. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának nyilatkozott annak kapcsán, hogy 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn házkutatásokat tartott többek között Horváth Anna 

kolozsvári alpolgármester irodájában, illetve az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének a 

székházában is vizsgálódtak. Mint elmondta: értetlenül áll a történtek előtt, de az RMDSZ-

nek nincs rejtegetnivalója a hatóságokkal szemben. "Ott van minden dokumentum, mindent 

megnézhetnek, elvihetnek". Az RMDSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy a vizsgálat végén az 

ügyészek is meggyőződnek arról, hogy sem Horváth Anna, sem a RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete nem követett el törvénytelenséget. 

 

Kelemen Hunor: mindig birkózás van a parlamenti helyekért 
2016. október 10. – transindex.ro 

A kvótanépszavazás erdélyi vonatkozásairól, az RMDSZ jelöltlistájáról, a helyi szervezetek 

elégedetlenségeiről és a választási érdektelenségről beszélgettek A politika belülről műsorban 

Kelemen Hunorral. 

 

Markó Béla a Népszabadság megszüntetéséről: erkölcsi és politikai kérdés is 
ugyanakkor 
2016. október 10. – transindex.ro 

Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke költői minőségében írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben 

magyar írók tiltakoznak a Népszabadság megszüntetése ellen. Markó Béla rendszeres 

véleményközlője volt a lapnak. A Népszabadság bezárása körülményeinek kommentálására 

kérték meg. 

 

MÚRE-elnök: a médiát nem lehet pusztán gazdasági vállalkozásnak tekinteni 
2016. október 10. – transindex.ro 

„Aggasztónak látom a helyzetet, mint minden olyan helyzetet, amikor a szólásszabadság 

sérül, és az újságírót akadályozzák a munkája végzésében” - kommentálta a Népszabadság 

ellehetetlenítéséről szóló hírt Rácz Éva, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 

(MÚRE) elnöke. Az újságíró-egyesületnek a témában megfogalmazott álláspontja későbbre 

várható. Rácz Éva kiemelte, a hivatalos álláspont szerint gazdasági okokból függesztették fel a 

Népszabadság tevékenységét, de nem egészen világos, hogy mi van ennek hátterében. Viszont 

Rácz szerint a médiát nem lehet pusztán gazdasági vállalkozásnak tekinteni, és nem lehet az 

újságírókat büntetni azért, ha egy médiavállalkozás veszteséges. 
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Ismertették a VII. Székelyföld Napok programját 
2016. október 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhelyen a Kultúrpalota Tükörtermében ismertették a VII. Székelyföld Napok 

programját. A sajtótájékoztatón jelen volt Péter Ferenc, a Maros-, Borboly Csaba a Hargita 

megyei önkormányzat elnöke, Grümann Róbert a Kovászna megyei tanács alelnöke, Ferencz 

Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója, Barabási Csaba Attila, a Maros 

Művészegyüttes igazgatója és Mágori István, a Kovászna megyei művelődési központ 

igazgatója. 

 

Teljes lista és négyéves célkitűzések 
2016. október 10. – Nyugati Jelen 

Véglegesítette a Hunyad megyei RMDSZ a jelöltlistát a decemberi országgyűlési 

választásokra. A képviselőházi lista élére Széll Lőrincz, a megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 

ügyvezető elnöke került a lupényi szervezet tagjaként, míg a második és harmadik helyre 

Pogocsán Ferdinánd, illetve dr. Máté Márta dévai helyi tanácsosok. A szenátusi lista élén 

Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke áll, a második és harmadik 

helyre pedig Búrján Gergely, a vízügyi igazgatóság vezetője, illetve Kún-Gazda Kinga dévai 

tanárnő, a Nőszervezet megyei elnöke került.  

 

Aki már a Sapientia indulásánál ott volt – interjú Dávid László rektorral 
2016. október 10. – szekelyhon.ro 

Szinte napra pontosan 10 éve választotta rektorrá a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma Dávid 

Lászlót. A négy helyszínen is működő felsőoktatási intézmény vezetőjével készített interjú 

során kiderült, milyen nehézségekkel küszködött a kezdetekkor a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, és milyen fejlődéseken ment keresztül az elmúlt években. Az 

intézményvezető  jövőbeli terveiről is szót ejtett. 

 

Jeszenszky Géza: át kell lépni a Nyugat ingerküszöbét 
2016. október 10. – szekelyhon.ro 

Az Antall-kormány által a külhoni magyar kisebbségek jogvédelmében kötött szerződésekről 

és több más téma mellett az erdélyi magyarok önrendelkezési jogairól is beszélgetett 

Jeszenszky Géza történésszel, volt magyar külügyminiszterrel Lőrincz György író szombat 

délután a székelyudvarhelyi városháza Szent István Termében. A beszélgetés témái a 

történész, politikus Kísérlet a trianoni trauma orvoslására című könyvének részeit képezik. 

Jeszenszki Géza vasárnap Csíkszeredában is bemutatta könyvét. 

 

Átvette az EMKE a pusztakamarási Sütő-emlékház rehabilitált épületeit 
2016. október 10. – Krónika 

A Sütő András-emlékház legutóbb rehabilitált épületeit vette át a hét végén az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület (EMKE) az író szülőfalujában, a mezőségi Pusztakamaráson. Az 

egyesület közölte, a nyárikonyha felújítása, valamint az emlékház turisztikai szempontú 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/teljes_lista_es_negyeves_celkituzesek.php
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/jeszenszky-geza-at-kell-lepni-a-nyugat-ingerkuszobet
http://www.kronika.ro/kultura/atvette-az-emke-a-pusztakamarasi-suto-emlekhaz-rehabilitalt-epuleteit
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fejlesztése Bíró Miklós kolozsvári magánszemély adományának köszönhetően vált lehetővé, 

ezt elismerendő a nyári konyha falán táblát helyezett el az EMKE. A kút rendbetételét a 

marosvásárhelyi Sütő András Baráti Társaság támogatta. 

 

Panaszt nyújtott be a Pro Civis a nyelvhasználati törvény be nem tartása miatt 
2016. október 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

117 beadvánnyal fordul a kormányhivatalhoz a Pro Civis polgári társulás. A panaszok a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartásának eseteit kérik számon a hivatalon. A 

polgári társulás munkatársai ezúttal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat ignoranciáját 

panaszolták be, amely nem tartja fontosnak, hogy a közterületeken álló trafóállomásain, 

elosztóállomásain, villanyoszlopain és egyéb villamosenergetikai berendezésein feltüntesse a 

kisebbség anyanyelvén is az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes figyelmeztető 

táblák szövegeit. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §-ának 

6. bekezdése kötelezi erre. 

 

VI. Önkormányzati Szabadegyetem Nagymegyeren 
2016. október 10. – bumm.sk, hirek.sk 

A Pro Civis Polgári Társulás hatodik alkalommal rendezi meg október 13–15-én a 

Nagymegyeri Városi Művelődési Központban a dél-szlovákiai önkormányzati képviselők és 

polgármesterek részére tartott szabadegyetemét. Pénteken Czimbalmosné Molnár Éva, 

Magyarország nagykövetének köszöntőjét és Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás 

elnökének megnyitóját követően Menyhárt József, az MKP elnöke tart előadást 

Nyelvhasználati lehetőségeink az önkormányzatoknál címmel. Ezt követően Magyarság a 

peremvidéken és a diaszpórában címmel ad elő Grezsa István kormánybiztos. 

 

Vállalkozói program fiataloknak 
2016. október 10. – Új Szó 

„Így neveld az álmaidat!” címmel vállalkozásfejlesztési képzést szervez fiataloknak a Fiatal 

Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA a szomszédos országokban működő 

partnerszervezeteivel. A program nemzetközi együttműködésben, négy partner részvételével 

valósul meg. Magyarországról a Nonprofit Képzési és Tanácsadó Iroda Alapítvány, a Fiatal 

Gazdák – AGRYA, Szlovákiából a Fiatal Gazdák Szlovákiai Szövetsége – ASYF, Romániából a 

Nyárádmente Kistérségi Társulás vesz részt a programban. Így magyarországi fiatalok mellett 

lesznek romániai és szlovákiai magyarul beszélő résztvevők is, akiket pályázaton keresztül 

választanak ki. 
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A mai a Szabadkai Rádió utolsó közszolgálati adásnapja 
2016. október 10. – Vajdaság Ma 

A Szabadkai Rádió Magyar Nyelvű Műsorok Szerkesztősége utolsó közszolgálati 

adásnapjának műsorait hallhatták ma. Holnaptól a 104.4 MHz-en új koncepció szerint, 

másfajta műsorok szólnak majd, jelentette be Facebook-oldalán a szerkesztőség. A közel fél 

évszázados múlttal rendelkező Szabadkai Rádió, amely korábban önkormányzati tulajdonban 

volt, a szabadkai VTV ComNet tulajdonába került, miután valamivel több mint 1 600 000 

dinárért megvásárolták a nyolc korábbi dolgozó tulajdonába került részvényeket. 

 

Polgári kezdeményezés és az Európai Bizottság 
2016. október 10. – Magyar Szó 

A magyarországi Békés város főpályázóként, az adai Pro Communitas civil szervezet és a 

temerini Prospero egyesület pedig partnerként vesz részt annak a konferenciasorozatnak a 

megvalósításában, amelyet az Európa a polgárokért (Europe for Citizen) program 

támogatásával tartanak meg az érdeklődő polgárok részére szeptembertől decemberig 

Magyarországon, Szerbiában, Lengyelországban és Romániában. A konferenciasorozat 

második állomásaként szombaton Moholon, a művelődési otthonban rendeztek tanácskozást 

a Közösségek hálózata a polgári kezdeményezés elemzésére az európai demokrácia mentén 

címmel. 

 

Oromra került Szűz Mária szobra 
2016. október 10. – Magyar Szó 

Magyarkanizsa községben a múlt héten összesen három olyan szobrot avattak fel, mely a 

tavalyi, Oromhegyesen tartott Nemzetközi Fafaragó Táborban készült. Az Arany János 

iskolába, a magyarkanizsai temetőbe és végül szombaton az oromi templomba is került az 

Ulmus Egyesület által készített faragványokból. A táborban hazai és külföldi faragók vettek 

részt, és az oromi templomba kerülő szobor éppen egy magyarországi, budapesti művész, 

Kiss János keze munkáját dicséri. 

 

Diktatúrák áldozataira emlékezett Latorcai Csaba Kárpátalján 
2016. október 10. – MTI, Kárpátalja 

Latorcai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára 

megkoszorúzta a sztálinizmus áldozatainak emlékművét Csapon, ahol látogatást tett a 

kommunista diktatúra időszakában a többi magyar történelmi felekezettel együtt üldözött 

római katolikus egyházközségnél. A találkozó során kifejezésre juttatta abbéli reményét, hogy 

magyar kormányzati támogatással sikerül a hosszú évtizedek óta használhatatlan orgonát 

felújítva hitéleti és kulturális célokra is használhatóvá tenni. Ezt követően megbeszéléseket 

folytatott Balogh Oszkár alpolgármesterrel Csap városának 1947 óta megoldatlan 

ivóvízellátása és a szennyvíztisztítás problémáinak megoldása érdekében. 
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Tanfolyamok a Rákóczi Főiskolán 
2016. október 10. – Kárpátinfo 

Október 8-án ismét megkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

tanfolyamai, amelyek segítségével az idegen nyelvet tanulni vágyók is bővíthetik ismereteiket. 

A megnyitón Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ irodaigazgatója köszöntötte az 

egybegyűlteket és tájékoztatta a 323 jelentkezőt, akik eligazítás és szintfelmérő tesztírás után 

elkezdhették az oktatáson való részvételt. Angol, német, ukrán, orosz és magyar 

nyelvtanfolyamokon a résztvevők alap- vagy középfokon sajátíthatják el az adott nyelvet. A 

323 jelentkező közül 150-en a magyar nyelvet választották, ami azt mutatja, hogy a magyar 

nyelv egyre népszerűbb az ukrán lakosság körében. 

 

Budapestig ért a hangjuk 
2016. október 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Felfigyelt a szakma a Muravidéki Nótázók munkájára. A Muravidéket képviselő népdalénekes 

férfikar szerepléseivel, hangfelvételeivel, versenyeredményeivel beénekelte magát a legjobbak 

közé. A magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, vagyis a KÓTA 

ugyanis díjban részesítette őket. Ezt a tagok ünnepélyes keretek közt a magyar fővárosban 

vehették át szombat délután. 

 

Pódiumbeszélgetés a testőrpalotában 
2016. október 10. - Volksgruppen 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idei 60. évfordulójáról a bécsi magyar 

nagykövetségen is megemlékeznek. Október 10-én, a Trautson palotában, az egykori 

Collegium Hungaricumban rendeznek pódiumbeszélgetést, melyet Wolfgang Brandstetter 

igazságügyi miniszter, Heinz Fischer volt osztrák államfő és Teleky Béla professzor is 

megtisztelnek. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/tanfolyamok-rakoczi-foiskolan
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174430892
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2802291/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 11. – Kossuth Rádió 

Hétfő délután iktatta az RMDSZ a parlamenti választáson való indulásához 

szükséges támogatói aláírásokat 

Hétfő délután iktatta az RMDSZ Bukarestben, a Központi Választási Irodában a parlamenti 

választáson való indulásához szükséges támogatói aláírásokat. Ennek kapcsán kérdezte 

Kovács Pétert, az RMDSZ ügyvezető elnökét a Határok nélkül riportere. 

Az EMNP nem indít pártlistát a decemberi romániai parlamenti választásokon 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem indít pártlistát a decemberi romániai parlamenti 

választásokon, hanem független jelölteket fog támogatni - erről döntött a szervezet 

választmánya. A részletekről Szilágyi Zsolt pártelnököt kérdezte a Határok nélkül nagyváradi 

munkatársa. 

Házkutatást tartott a román korrupcióellenes ügyészség a kolozsvári 

polgármesteri hivatalban 

Házkutatást tartott a román korrupcióellenes ügyészség a kolozsvári polgármesteri 

hivatalban. A magyar alpolgármester, Horváth Anna irodájában és lakásán is jártak. Kelemen 

Hunor RMDSZ elnök értetlenül áll az ügy előtt, a pártnak nincs rejtegetni valója - mondta a 

közmédiának. Törvényes volt a pártfinanszírozás, minden adat nyilvános.  

Reméli, minél hamarabb kiderül, hogy Horváth Anna nem követett el törvénytelenséget. 

A kárpátaljai Csap magyarságának problémáival ismerkedett Latorcai Csaba 

A kárpátaljai Csap magyarságának problémáival ismerkedett Latorcai Csaba, a 

Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára. Elsősorban a 

Tiszába ömlő csapi szennyvíz kezelése érdekelte, de tárgyalt a helyi római katolikus templom 

orgonájának megjavításáról is. 

1944. október 8-ra emlékezetek Székelyföldön 

1944. október 8. gyásznapként él a csíkszentdomkosiak és a székelyföldiek emlékeztében. 72 

évvel ezelőtt, 1944-ben a kegyetlenkedéseiről elhíresült Maniu-gárdák ártatlan embereket 

gyilkoltak meg, mai napig nem tudni, valójában miért. 

115 éve szentelték fel a Temesvár-gyárvárosi római katolikus 

plébániatemplomot 

115 éve szentelték fel a Temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániatemplomot Mária, a 

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A gyülekezet a vasárnapi templombúcsún ünnepelte az 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-10_18:30:00&ch=mr1
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évfordulót, ez alkalommal megnyitották a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által elindított Szűz 

Mária-ábrázolásokból összeállított vándorkiállítást is. 

Külhoni újságírók részvételével tartott a hétvégén média-találkozót a szegedi 

székhelyű  Ötágú Síp Kulturális Egyesület 

Külhoni újságírók részvételével tartott a hétvégén média-találkozót a szegedi 

székhelyű  Ötágú Síp Kulturális Egyesület. A résztvevők a Kárpát-medencei magyar nyelvű 

sajtó helyzetéről tájékozódtak, illetve megosztották egymással tapasztalataikat 

A napokban tartották a vajdasági magyar Ünnepi Játékok ünnepélyes 

megnyitóját Palicson 

A napokban tartották a vajdasági magyar Ünnepi Játékok ünnepélyes megnyitóját Palicson, 

utána pedig Kúlán szerveznek kórustalálkozót. A rendezvénysorozat egy éven át tart, s felöleli 

a legnagyobb délvidéki magyar művelődési eseményeket. Ezek jelentős része a szórványban 

van, hogy ezzel is erősítsék ezen magyar közösségeket - mondja Dudás Károly, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség elnöke. 

 


