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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder és Kiska: sosem voltak még ilyen jók a magyar-szlovák kapcsolatok 
2016. december 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Sosem volt még olyan jó a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatrendszer, mint most - mondta 

Áder János köztársasági elnök hétfőn, miután szlovák kollégáját, Andrej Kiskát fogadta a 

Sándor-palotában. A közlekedési kapcsolatokról elmondta: beindították a teherkompot 

Esztergom és Párkány között, új közúti határátkelőhelyeket nyitottak, hamarosan új Duna-

híd épül Komáromnál, továbbá legkésőbb 2019-re megépítik a kétszer kétsávos autópályát 

Rajkáig, valamint Miskolc és a szlovák határ között. Áder János kitért rá: két éve 

nekirugaszkodtak egy közös kulturális projektnek, értékmentő programnak, a Borsiban lévő 

Rákóczi-kastély felújításának. Andrej Kiska köztársasági elnök hangsúlyozta: magyar 

partnerével megállapították, hogy jelenleg a legjobbak a kétoldalú kapcsolatok.  

 

Orbánnal is találkozott Kiska 
2016. december 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Magyarország és Szlovákia érdekelt egymás sikerében - erről is szó volt Andrej Kiska államfő 

és Orbán Viktor magyar miniszterelnök tárgyalásán az Országházban hétfő délután. A 

megbeszélésen elhangzott, hogy a jelenlegi nehéz európai politikai és gazdasági helyzetben is 

stabil és prosperáló a magyar-szlovák gazdasági együttműködés, amit a visegrádi országok 

összefogása tovább erősít. A magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatok még soha nem voltak 

ilyen jók, mint napjainkban - állapította meg Orbán Viktor és Andrej Kiska, akik áttekintették 

a két országban élő nemzeti kisebbségek helyzetét is. 

 

Semjén Zsolt: Sordöntő a román választás az erdélyi magyarság számára 
2016. december 5. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Index, hirado.hu, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Sordöntő a december 11-i romániai választás az erdélyi magyarság szempontjából - emelte ki 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Németh Zsolt az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a testület ülése utáni hétfői budapesti 

sajtótájékoztatón. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: döntő jelentőségű, hogy az RMDSZ 

együttműködve a Magyar Polgári Párttal, átlépje az öt százalékos küszöböt, és ott legyen a 

bukaresti parlamentben. Ha egyszer nem jutnak be, akkor más sem kerül be helyettük és az 

erdélyi magyar értelmiség ideológiai alapon betagozódik a román pártstruktúrába. Ez a 

magyar képviselet végét jelentené - hangsúlyozta.  Kitért arra is: ha nem, vagy nem kellő 

súllyal lesz jelen az RMDSZ a román parlamentben, akkor megcsinálják az új régiós felosztást 

és a Székelyföldet beolvasztják egy román tömbbe, ahol kisebbségben lesznek. Minden 

magyarnak erkölcsi és nemzeti kötelessége az egyetlen magyar pártszövetségre voksolni – 

hangsúlyozta. 
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Európa asztalára tenné a magyar kisebbségek ügyét Szili Katalin 
2016. december 5. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Kormány.hu, Magyar Nemzet, hirek.sk, 

888.hu 

Nyugodtan az Európai Unió elé lehet vinni a nemzeti kisebbségek jogainak kérdését – 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A politikus hangsúlyozta, a nemzetiségi 

autonómia sosem azonosítható a szeparatizmussal. Brüsszel semmit nem tesz az őshonos 

európai kisebbségek jogaiért, az Európai Bizottság a nemzetiségek, nemzeti kisebbségek 

kérdését gyakorlatilag áttolta az Európa Tanács parlamenti közgyűlésére. Itt születtek olyan 

döntések, amelyek kapaszkodót jelentenek az európai államok részére, de nem 

kötelezettséget – mondta Szili Katalin határon túli autonómiaügyekben közreműködő 

miniszterelnöki megbízott. Szili Katalin hangsúlyozta, az autonómia sosem, és kifejezetten 

nem azonosítható az elszakadással, szeparatizmussal. Mindig azt jelenti, hogy egy többségi 

társadalmon belül van egy közösségnek saját joga, ami az európai szubszidiaritás elvének is 

legteljesebb mértékben megfelel. Mivel ez Európában ez bevett dolog, a kérdés nyugodtan az 

asztalra tehető, hiszen az a többségi társadalomnak is jót tesz. 

 

Négyszáz kárpátaljai magyar vállalkozó írt alá gazdaságfejlesztési pályázati 
szerződést Beregszászon 
2016. december 5. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, figyelo.hu, Kárpátinfo 

A gazdaságfejlesztési program beindításával egy új korszak kezdődik a kárpátaljai magyarság 

életében, hiszen az elmúlt évtizedekben Kárpátalja nem jutott a mostanihoz hasonló 

lehetőséghez - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára hétfőn Beregszászon, ahol több száz magyar 

vállalkozó írt alá pályázati szerződéseket a magyar kormány által Kárpátaljának nyújtott 

gazdaságfejlesztési támogatás keretében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában tartott ünnepélyes aláírási ceremónián mondott köszöntő beszédében Magyar 

Levente hangsúlyozta: az idén elkezdett közös munka meghozta a gyümölcsét, hiszen 

Beregszászon közel négyszáz kárpátaljai magyar vállalkozó ír alá pályázati szerződést 

egyenként több millió, összesen mintegy 800 millió forint támogatásról. 

 

Szili Katalin a magyar jelöltek támogatását kéri 
2016. december 5. – Krónika, transindex.ro, Magyar Nemzet, kormany.hu 

A vasárnapi romániai választáson való részvételre, a magyar lista, a magyar jelöltek 

támogatását kéri az erdélyi magyaroktól Szili Katalin, a budapesti Miniszterelnökség 

miniszterelnöki megbízottja. Szili Katalin hétfői közleményében azt írta: december 5-e, a 

2004-es népszavazás évfordulóján különösen az „összefogásra figyelmeztet".Kiemelte: a 

nemzet mindenekfelett álló érdeke, hogy az erdélyi magyarság erős képviselettel rendelkezzen 

az elkövetkező időszakban Románia parlamentjében. Ehhez szerinte szükséges, de nem 

elégséges lépés volt, hogy egy magyar listára lehessen szavazni. A szocialista politikus 

emlékeztet: fontos volt az erdélyi szervezetek közötti azon nyilatkozat is, amely arról szólt, 
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hogy önmagában az autonómia részletkérdései ne legyenek a választási küzdelem magyar–

magyar vitáinak kereszttüzében. 

 

Csíksomlyó: Kelemen menesztené a kulturális minisztert 
2016. december 5. – Krónika, transindex,ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

CorinaȘuteu román kulturális miniszter lemondását, illetve leváltását követeli Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök amiatt, hogy állítása szerint a bukaresti kulturális tárca államtitkára 

„elgáncsolta" a csíksomlyói búcsú nemzetközi védettségét. Kelemen Hunor szerint az nem 

elfogadható, hogy egyik nap a román állam meghívja Ferenc pápát Romániába, „másnap 

pedig elutasíttatja a legnagyobb romániai katolikus búcsú felvételét az UNESCO világörökségi 

listájára".„Ez a két vonat a fejükben előbb-utóbb össze fog ütközni. (...) A román állam 

folyamatosan azt próbálja üzenni nekünk, hogy legyünk kicsik, hajtsuk le a fejünket, és fogjuk 

be a szánkat" – idézte az RMDSZ hétfői közleménye az RMDSZ elnökét. Kelemen Hunor 

hozzátette: azért kell elmenni szavazni vasárnap, hogy ez ne sikerüljön. 

 

Antal Árpád megtorlást gyanít magánszámláinak zárolása mögött 
2016. december 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Magyar 

Nemzet 

Zároltatta Antal Árpád magánszámláit a prefektus. Sepsiszentgyörgy polgármestere hétfői 

sajtótájékoztatóján elmondta: a tavaly októberben kirótt 10 ezer lejes bírság miatt zároltatta 

számláit a prefektúra, annak ellenére, hogy a büntetést megfellebbezte, és az ügyben még 

nem született jogerős ítélet. „Megdöbbenve tapasztaltam, hogy számláimat zárolta a bank; 

érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy a pénzügyi igazgatóságtól kaptak erre utasítást, 

majd kiderítettem, hogy a prefektúra küldte át a bírság jegyzőkönyvét, és kérte az összeg 

visszatartását. Tisztáznom kellett, hogy az ügyben még nem született jogerős ítélet, így végül 

napok után feloldották a számlazárt” – részletezte az elöljáró. 

 

Továbbra is fennállhat a „székelyföldi veszély” 
2016. december 5. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megerősítette a Szociáldemokrata Párt (PSD) háromszéki elnöke, hogy „veszélyességi 

bérpótlékot” kapnak a Hargita és Kovászna megyében dolgozó rendőrök és csendőrök. Antal 

Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke hétfői sajtótájékoztatóján egy televíziós műsor 

részletét játszotta le az újságíróknak. A Digi 24 kampányműsorában HoriaGrama, a (PSD) 

Kovászna megyei elnöke és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a megyében hatalmas a 

pedagógushiány, főleg romántanárból van kevés a magyar és a román tagozaton is. Ezután 

azt javasolta: mivel a csendőrök és a rendőrök 25 százalékos bérpótlékot kapnak Hargita és 

Kovászna megyében, hasonló ösztönző bónuszt ajánljon fel az állam a két megyébe szegődő 

pedagógusoknak is. „Mindig sejtettük, hogy a két székely megyében pluszpénzt kapnak a 

rendőrök és a csendőrök, bár úgy tudtam, hogy ezt korábban VasileBlaga akkori 
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belügyminiszter megszüntette. Ezek szerint mégsem. Nincs lehetőség ezt leellenőrizni, ám 

sokatmondó Grama televíziós nyilatkozata” – fogalmazott Antal Árpád. 

 

RMDSZ–MPP-s ígéretek székelyudvarhelyi fejlesztésekre 
2016. december 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyi fejlesztési projektek támogatásáról írt alá együttműködési szerződést 

hétfőn Gálfi Árpád polgármester, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Biró Zsolt, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) vezetője.A megvalósítások érdekében a politikusok elengedhetetlennek 

tartották, hogy a magyarság a szövetség és az MPP közös listájára szavazzon a december 11-ei 

parlamenti választásokon. Gálfi Árpád – akit a polgári párt és az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) koalíciójának jelöltjeként választottak meg elöljárónak – azzal indokolta a találkozót, 

hogy „elzárkózással, együttműködés nélkül nem lehet fejleszteni Udvarhelyt”.Mint kifejtette: 

szükség van a két alakulat parlamenti képviselőire és szenátoraira, hogy a megválasztott 

politikusok segítsenek az állami és európai uniós támogatások lehívásában. A megállapodás 

értelmében az RMDSZ és az MPP támogatni fogja az udvarhelyi forgalmat tehermentesítő 

északnyugati terelőút és a szejkei fürdőkomplexum megépítését, a történelmi városközpont 

felújítását, a Székely Támadt-vár rehabilitációját, valamint egy fedett uszoda és sportbázis 

megépítését. 

 

Öt százalék alatt sem veszítene sokat az RMDSZ 
2016. december 5. – Krónika 

Nem várható, hogy jelentősen csökken az RMDSZ honatyáinak száma, ha a szövetség nem éri 

el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, és csupán az alternatív küszöb segítségével jut be a 

parlamentbe – jelentette ki hétfőn a Krónikának nyilatkozva Székely István Gergő 

politológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Székely István Gergő 

emlékeztetett: a törvény értelmében azt a pártot is úgy tekintik, hogy elérte a parlamenti 

küszöböt, amely négy megyében megkapta a voksok 20 százalékát, így bekerül az országos 

kompenzációs „kosárba”, azaz részesül a visszaosztott szavazatokból is. A szakértő kifejtette, 

mivel a 2012-es választási eredmény is volt már annyira „rossz” – az RMDSZ a képviselőházi 

jelöltekre leadott voksok 5,13, illetve a szenátusi jelöltekre adott szavazatok 5,23 százalékát 

szerezte meg –, ennek nyomán a 4,99 vagy 4,95 százalékos aránnyal sem kerülne sokkal 

rosszabb helyzetbe, esetleg egy vagy két honatyával rendelkezne kevesebbel. 

 

Index: Semjén szerint korábban az asztalra kellett volna csapni a román-magyar 
ügyben 
2016. december 5. – transindex.ro, index.hu 

„Tiszta lelkiismerettel azt kell mondanom, hogy nincs" felelőssége a magyar oldalnak abban, 

hogy a magyar-román diplomáciai kapcsolatok rosszak - jelentette ki kérdésre Semjén Zsolt 

magyar miniszterelnök-helyettes azon a sajtótájékoztatón, amelyen sorsdöntőnek nevezte a 

romániai választásokat, és a diplomáciáról is beszélt. Az Index portál beszámolója szerint 

Semjén azt is megjegyezte, hogy ha "egyáltalán" érheti kritika román-ügyben a magyar 

külpolitikát, akkor az maximum annyi lenne, hogy korábban az asztalra kellett volna csapni. 
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Ő és Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának fideszes elnöke a sajtótájékoztatón 

többször is elmondták, hogy milyen rosszak most a magyar-román kapcsolatok.  

 

Antal Árpád szerint az RMDSZ átalakulása zajlik 
2016. december 5. – transindex.ro 

„Az elmúlt évtizedekben elkövetett nagy hibák minden területén jelentősen javított az 

RMDSZ: tető alá hozta az erdélyi magyar-magyar együttműködést, a külpolitikát is másképp 

közelíti meg, ami fontos, hiszen a román diplomácia külföldön jól elhitette, hogy megoldották 

a magyarság problémáit" - jelentette ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester hétfői 

sajtótájékoztatóján. Antal szerint mindenkinek, aki úgy érzi, hogy az RMDSZ nem képviseli, 

figyelembe kell vennie, hogy az RMDSZ "nem egy ember, hanem egy szervezet, amely 

változik. Nem mondhatom azt, hogy minden téren elégedett vagyok, de mindannyian 

láthatjuk, hogy ez egy pozitív folyamat, amelynek meggyőződésem, hogy kézzelfogható 

eredményei lesznek közösségünk számára."  

 

A román nagykövettől követelne magyarázatot a Jobbik Basescu kirohanására 
2016. december 5. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló 

A jobbikos Szávay István arra szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, 

hogy rendelje be a román nagykövetet, kérjen tőle magyarázatot és egyúttal a 

leghatározottabban tiltakozzon Traian Basescu volt román államfő azon kijelentése ellen, 

amelyik szerint "az igazi Románia határa a Tiszáig tart". A képviselő az MTI-hez eljuttatott 

közleményében Magyarország területi épségét megkérdőjelező és a magyar népet fenyegető 

kirohanásnak nevezte Traian Basescu szavait.  

 

Hegedüs Csilla: aki kulturális értékeket diszkriminál, nem érdemel miniszteri 
pozíciót 
2016. december 5. – transindex.ro 

„Közel száz erdélyi magyar szakember dolgozott azon, hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön 

az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára. A kulturális miniszter és az államtitkár hat 

év munkáját vette semmibe az UNESCO december 1-jei ülésén” – mutatott rá Hegedüs Csilla, 

az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjelöltje, a Szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke 

ma, december 5-én. Kijelentette: az RMDSZ a kulturális miniszter lemondását, illetve 

leváltását követeli a felháborító megkülönböztetés miatt.  

 

Egymásra talált a PRU Maros megyei szervezete és a Vatra Românească 
2016. december 5. – maszol.ro 

A Vatra Românească Szövetség támogatja az Egységes Románia Párt (PRU) Maros megyei 

szervezetét a december 11-i parlamenti választásokon - erről szóló megállapodást írt alá a két 

alakulat. A Vatra Românească elnöke, Florin Oproiescu szerint a PRU jelenleg az egyetlen 

párt a hazai politikai palettán, amely ugyanazokat az eszméket és értékeket képviseli, mint az 

általa vezetett szervezet - idézi a Vatra elnökét a PRU sajtóközleménye. Eszerint 
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támogatásáról biztosította az Egységes Románia Párt jelöltjeit Ioan Sabău-Pop ügyvéd, 

egyetemi tanár is, aki pro bono képviselte a román államot a terület- és épület-

visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos perekben. 

 

Markó Béla: válaszúton van a romániai demokrácia és a román-magyar viszony 
2016. december 5. – maszol.ro 

„Lehet ugyan azt mondani, hogy keveset értünk el, de tiszta lelkiismerettel senki nem 

állíthatja azt, hogy nem volt nagyon-nagyon fontos ott lenni a döntések közelében” – 

jelentette ki a közelgő parlamenti választások tétjéről a Maszolnak adott interjúban Markó 

Béla szenátor. Az RMDSZ volt elnöke szerint válaszúton van a romániai demokrácia, és 

válaszúton van a román-magyar viszony is. 

 

Mégis prioritás a katolikus gimnázium ügye? 
2016. december 5. – szekelyhon.ro 

Sajtóközleményben fejtette ki a nemrégiben kinevezett főtanfelügyelő, NadiaRață, hogy a 

Maros Megyei Tanfelügyelőség prioritási listáján első helyen szerepel a Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium ügye, és sürgősségként kezelik ezt a Maros megyében precedens nélküli 

esetet.Maros megye főtanfelügyelője közölte: elsődleges szempont számára a törvények 

betartása, illetve az oktatási rendszerrel és annak haszonélvezőivel szembeni becsületesség. 

 

Tőkés: nem tudom, kire szavazzak 
2016. december 6. – Krónika 

Tőkés László EP-képviselő kifogásolja, hogy a Fidesz olyan RMDSZ-listákat támogat 

„látatlanban”, amelyeken szerinte korrupt, az autonómia ügyét eláruló jelöltek is szerepelnek. 

Az EMNT elnöke a Krónikának adott interjúban úgy vélekedett: Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök félrevezette Orbán Viktor miniszterelnököt azzal, hogy létrejött a magyar összefogás 

Erdélyben. 

 

A középfokú oktatás központosítására törekszik a kormány 
2016. december 5. – hirek.sk 

Robert Fico miniszterelnök a napokban tette kijelentései alapján a kormány a középiskolai 

képzés irányításának centralizálásra törekszik. A javaslat szerint a jövőben a kormány 

hatáskörébe tartozik majd arról dönteni, hogy milyen középiskolák működhetnek az egyes 

megyékben. Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke szerint a 

nyilvánosságra hozott elképzelés eléggé kaotikus viszonyokat teremtene. „Miközben a 

kormányhivatalban működne egy, a középiskolákra vonatkozó döntéshozó szerv, nem 

csorbulna a megyék döntési és fenntartói jogköre sem, s végső soron az oktatási minisztérium 

az, mely a hálózatba iktatja az iskolákat. Ráadásul a kormányfő nem épp pozitívan 

nyilatkozott az egyházi és magániskolákról. Ezeket esetlegesen megszüntetni csak igazán 
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direktív, antidemokratikus módszerekkel lehetne. Továbbá az sem tiszta kép, hogyan 

helyezkednek el majd ebben a rendszerben a gimnáziumok” – fejtette ki az alelnök. 

 

Szétszórva is együtt vagyunk 
2016. december 5. – Felvidék Ma 

A Százak Tanácsa magyarországi nemzetpolitikai civil szervezet, melynek célja stratégiai 

elemzések készítése, állásfoglalások és ajánlások megfogalmazása a nemzeti sorskérdésekről. 

Az egységes magyar nemzet nyelvi, kulturális, történelmi értékeinek őrzésére, érdekeinek 

védelmezésére vállalkozik, igyekszik a nemzet lelkiismeretévé válni. A Felvidékről többek 

között Duray Mikós, Batta György, Hrubík Béla, de meghívottként Pogány Erzsébet és Albert 

Sándor is részt vesz a tanácskozásaikon. Legutóbb a Százak Tanácsának néhány tagja 

látogatott el a Felvidékre, ahol a Szövetség a Közös Célokért társulás alsóbodoki közgyűlésén 

osztották meg gondolataikat és bátorították a küldötteket. 

 

Bugár Béla szerint Fico betartja a megállapodásokat 
2016. december 5. – bumm.sk 

Bugár Béla a választások után élete legnehezebb időszakát élte meg - mondta a Tvnoviny-nek 

adott interjújában. A Híd elnöke mindent megtesz azért, hogy a koalíció kitartson négy évig, 

ennek ellenére úgy véli, hogy egy politikusnak mindenre fel kell készülnie. Bugár kritizálta 

Andrej Kiskát, Robert Ficot viszont dicsérte, mivel betartja a megállapodásokat.  

 

Bugár: Kövér minden szlovákiai magyart megsértett 
2016. december 5. – Új Szó 

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke múlt kedden Nagyváradon az erdélyi magyarok 

számára intő jelnek nevezte a Felvidéket, ahol szerinte „egyszerű nemzetárulás történt”. A 

SITA hírügynökségnek adott interjúban Bugár Béla azt mondta: egyes politikusok továbbra is 

19. századi nézeteket vallanak. A Híd elnöke emlékeztetett: hasonló retorikájuk volt a 

magyarországi politikusoknak már akkor is, amikor még létezett Csehszlovákia. „Ilyen 

kijelentésekkel (Kövér) nem engem sért meg, hanem az összes magyar nemzetiségű szlovák 

állampolgárt” – hangsúlyozta Bugár. 

 

Kárpát-medencei Összefogás Fóruma Szabadkán 
2016. december 5. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Kárpát-medencei Gazdaszervezetek Összefogás Fórumát tartották ma Szabadkán. A 

különböző régiókból érkező egyesületek és csoportosulások bemutatták, hogy miként és 

milyen forrásból tudják fejleszteni ágazatukat. Vajdaságból a Prosperitati Alapítvány 

munkáját emelték ki. A Prosperitati Alapítványhoz 3000 pályázati kérelem érkezett, ebből 

2500-at bíráltak el sikeresen. Közülük néhányan be is mutatták a konferencián, hogy hogyan 

tudták fejleszteni vállalkozásukat a támogatásnak köszönhetően.  
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/05/bugar-bela-szerint-fico-betartja-a-megallapodasokat
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/12/05/bugar-kover-minden-szlovakiai-magyart-megsertett
http://pannonrtv.com/web2/?p=301590


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 11. 
8 

A Jobbik vezetőivel tárgyaltak az MM társelnökei 
2016. december 5. – Pannon RTV 

A Magyar Mozgalom társelnökei, Korhecz Tamás és Kókai Péter a magyarországi Jobbik 

elnökével, Vona Gáborral és Szávay Istvánnal, a párt Nemzetpolitikai Kabinetjének elnökével 

tárgyalt – áll az MM közleményében. Mint írják: a megbeszélésen több olyan téma is terítékre 

került, amely a vajdasági magyar-magyar, és a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok 

vonatkozásában is időszerű. Ilyen például a vajdasági magyar felsőoktatás helyzete. A 

találkozón a felek kifogásolták, hogy a december 1-én Budapesten megtartott Magyar Állandó 

Értekezletre a tartományi parlamenti mandátummal rendelkező Magyar Mozgalmat nem 

hívta meg a Magyar Kormány. 

 

Potápi Árpád János szerint az MM nem olyan szervezet, amely kizárólag a 
magyar érdekek képviseletére épül 
2016. december 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Információink szerint a Magyar Állandó Értekezlet budapesti ülésén Potápi Árpád János 

magyar nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a MÁÉRT a nemzeti érdekeink képviseletére 

alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének intézményesített fóruma. A Magyar 

Mozgalom a 2016. évi választásokon önállóan nem tudott indulni, mivel nemzeti közösségi 

politikai szervezetként nem volt regisztrálva. Köztársasági szinten a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségével és a Horvátok Demokrata Közösségével közösen próbált listát 

állítani. Tartományi és önkormányzati szinten több helyen a VMDK-val közösen állított 

listájukat a Horvátok Demokratikus Közössége támogatta. Potápi elmondta: A Magyar 

Mozgalom jellegéből adódóan nem nevezhető olyan szervezetnek, amely kizárólag a magyar 

érdekek képviseletére épül. 

 

A VMDK szerint hátrányos megkülönböztetés éri a Zombor környéki 
magyarokat 
2016. december 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Sajtótájékoztatót tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ma Zomborban. 

Nehezményezték a Vízgyár átruházását az önkormányzatra, a falusi könyvtárak helyzetét, 

valamint a magyar nyelv hivatalos használatának hiányát egyes hivatalokban. A VMDK 

sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a magyar, mint hivatalos nyelv használata csorbult 

Zombor város intézményeiben, mert egy fordító nyugdíjba ment. Megkeresésünkre a város 

nemzeti és vallási közösségekkel megbízott VMSZ-es tanácstagja azt mondta: a helyzet 

megoldódni látszik, mert pótolni fogják a nyugdíjba vonult kollégát. 

 

A haladók diadalmaskodtak a nagybecskereki választásokon 
2016. december 5. – Pannon RTV 

Felfokozott hangulatban, a Szerb Haladó Párt által támogatott jelöltek fölénye és az alacsony 

részvételi arány jegyében zajlottak a helyi közösségi választások tegnap Nagybecskereken. A 

versengés megosztotta a magyarságot. A polgárok nem politikai pártok, hanem egyének közül 
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választhattak. A politika jelenléte azonban egyértelmű volt. Čedomir Janjić polgármester az 

SZHP székhelyén megtartott rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte: a szavazatok 90,5 

százalékát a haladók jelöltjei kapták. 

  

A magyar és az ukrán külügyminiszter levélben üdvözölte egymást a 
diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóján 
2016. december 5. – MTI, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Magyarország amellett van, hogy Ukrajna erős, stabil, békés és egységes állam legyen, szoros 

kapcsolatban az Európai Unióval – hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter 

üdvözlőlevelében, amelyet ukrán kollégájának írt abból az alkalomból, hogy Magyarország és 

Ukrajna 25 éve vette fel a diplomáciai kapcsolatokat. Hétfőn ez alkalommal Magyarország 

ukrajnai nagykövetségének szervezésében kerekasztal-beszélgetést rendeztek, amelynek a 

kijevi Diplomáciai Akadémia adott otthont. A magyar külügyminiszter levelét a rendezvényen 

olvasták fel. Szijjártó Péter elégedettségének adott hangot a magyar-ukrán kétoldalú 

kapcsolatoknak az utóbbi időben végbement dinamikus fejlődése miatt. Kiemelte a határ 

menti infrastrukturális fejlesztési projektek sikeres végrehajtásának fontosságát, amely által 

– mint hangsúlyozta – Magyarország kaput nyit Ukrajnának Európa felé. 

  

Ukrajna és Magyarország közös érdeke, hogy emelkedjen a kétoldalú 
áruforgalom 
2016. december 5. – MTI, karpatalja.ma 

Ukrajna és Magyarország közös érdeke, hogy emelkedjen a kétoldalú áruforgalom – mondta 

Stepan Barna, az ukrajnai Ternopil megye kormányzója az Országgyűlés gazdasági bizottsága 

hétfői ülésén. Stepan Barna és küldöttsége a gazdaságfejlesztési lehetőségekről és az ukrán-

magyar gazdasági együttműködésről tartott beszámolót a parlamenti testületben. Bánki Erik, 

a bizottság fideszes elnöke szerint a Ternopil megyei küldöttség látogatása jó alkalom arra, 

hogy a kétoldalú kapcsolatokat szorosabbra fűzze a két szomszédos ország, és az árucsere 

nagymértékben emelkedjék. 

  

Kárpátaljai magyar autonómiáról szóló álhír terjed az ukrán sajtóban 
2016. december 5. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Egyes kijevi és regionális sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy a kárpátaljai magyar 

érdekképviseletek autonómiájuk kiharcolását előkészítendő üléseztek Ungváron – olvasható 

a Mukachevo.net hírportál december elsejei bejegyzésében. A Kommentarii (Comments.ua) 

internetes oldalon december első napján az alábbi címmel jelent meg az ominózus hír: A 

kárpátaljai magyar közösség Porosenkótól kéri a területi autonómiájukról szóló okirat 

aláírását. Ez a cikk az elsődleges forrás, innen vették át más oldalak is. A hitelesség 

látszatának megteremtése céljából egyes városi vagy járási tanácsi képviselők neveit is közlik, 

sőt citálnak „az általuk elmondottakból” is. 
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Még egyszer a szerződéses munkatársak státusának változásáról 
2016. december 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén RTV közintézetben idén megtörtént a szerződéses munkatársak státusának 

megváltoztatása, amire az illetékes országos felügyelőség kötelezte a munkaadót. Így volt ez 

az RTV Magyar műsorok stúdiójában Lendván is. A több éve, illetve évtizede a rádió és tévé 

szerkesztőségében dolgozó szerződéses munkatársak alkalmazása a mai napig borzolja a 

kedélyeket. 

 

Gyerekszínházi előadás Alsóőrött 
2016. december 5. - Volksgruppen 

December 4-én nagy sikerrel mutatta be a „Csavargók éjszakája“ című betlehemes 

színdarabot az alsóőri gyermekszínház. Az Alsóőri Színjátszókör minden évben megrendezi 

karácsonyi bemutatóját, az idei a 10. volt a sorban. A résztvevő gyerekek egy karácsonyi 

történetet mutattak be Máriával, Józseffel, pásztorokkal, angyalokkal és két csavargóval a 

főszerepben. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 5. – Kossuth Rádió 

Magyar Levente Beregszászon 

A kármentés helyett a kárpátaljai magyarság a jövőjét kezdhetik építeni. Az Egán Ede terv 

végrehajtása javában zajlik - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, Magyar Levente Beregszászon, ahol a 

vállalkozásfejlesztési pályázat nyerteseit köszöntötte.  

Szabadkán rendezték meg az V. Kárpát-medencei Összefogás Fórumot 

Szabadka volt a házigazdája az V. Kárpát-medencei Összefogás Fórumnak, a Magyar 

Földművelési Minisztérium védnöksége alatt zajló rendezvénynek. Az időpont nem véletlen. 

A 2004. december 5-i eredménytelen és rosszemlékű népszavazás évfordulójára 2011-ben 

azért esett a választás, hogy az összefogást és az összetartozást  élményét erősítsék, és nem a 

12 évvel ezelőtti kudarcét. Interjú Tóth Katalin helyettes államtitkárral és Pásztor Istvánnal, a 

VMSZ elnökével. 
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20 éves a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet 

Egy kutatóintézet, amely az állami költségvetéstől független és a felvidéki magyar múltat 

kutatja. A történetétől, a néprajzán át a demográfiájáig mindent. 20 éves a somorjai Fórum 

Kisebbségkutató Intézet. Születésnapját a Kisebbség - Tudomány - Közélet című 

konferenciával ünnepelte. 

Elhallgatott történelem címmel rendeztek konferenciát a hétvégén Újvidéken 

Elhallgatott történelem címmel rendeztek konferenciát a hétvégén Újvidéken a Szovjetunióba 

hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. A sok nemzet életét 

megkeserítő időszakról szóló tanácskozásnak, amire a Kárpát-medence több régiójából 

érkeztek történészek, kutatók  az Európa kollégium adott otthont.  

Idén is megrendezték a Csángó Napot Csíkszeredában 

Csíkszereda minden évben megszervezi a Csángó Napot, amikor a moldvai magyarok 

találkozhatnak az erdélyi magyarsággal. A kezdeményezés 2000-ben született, akkor nagyon 

sok erdélyi város vállalta, mára azonban csak Csíkszeredában tartják meg. A Határok nélkül 

riporterének összeállításában először Ferenc Angélát,  a Hargita megyei kulturális központ 

igazgatóját halljuk. 

Jótékonysági adventi vásár Nagyváradon 

Harmadik alkalommal szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a 

jótékonysági adventi vásárt a nagyváradi Székesegyház előtti téren. A szervezők sokszínű, 

érdekes vásári termékeket kínáltak, de - legyen az édesség, lekvár, karácsonyfadísz, vagy 

mécses tartó - mindennek saját készítésűnek kellett lennie.  

Interjú Kovács Istvánnal, a Mikulás magyarországi nagykövetével 

Kovács István a Mikulás magyarországi nagykövete. Úgy érdemelte ki ezt a címet, hogy 

Magyarországról elfutott a Lappföldre. Két és fél hónapot tartott az út, és azóta is hasonló 

akaraterővel próbálja elérni a céljait, hogy minél több szegény sorsú gyereken segítsen, 

nemcsak az anyaországban, hanem a külhoni területeken is. Kovács Istvánnal 

Magyarkanizsán találkozott a Határok nélkül munkatársa. 

 


