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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor csütörtökön Szatmárnémetibe látogat 
2016. december 6. – Krónika 

A Krónika értesülései szerint csütörtökön látogat Szatmárnémetibe Orbán Viktor 

miniszterelnök, hogy támogatásáról biztosítsa a romániai parlamenti választások 

kampányfinisében az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös jelöltlistáját. Néhány 

órás magánlátogatása során a kormányfő megbeszélést folytat többek között Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnökkel, Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármesterrel és Pataki Csabával, a 

Szatmár Megyei Tanács elnökével. 

 

Magyarországi támogatással létrehozott református óvodát adtak át a 
kárpátaljai Visken 
2016. december 6. – MTI, kormany.hu, Webrádió 

A magyar kormány 40 millió forintos támogatásával létrehozott református óvodát adtak át 

ünnepélyesen kedden a kárpátaljai Visken. A Huszthoz közeli szórványtelepülés magyar 

óvodájának ünnepélyes átadásán mondott avató beszédében Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa jelképesnek nevezte, hogy a viski gyermekek Mikulás napján kapják 

meg Kárpátalja legkorszerűbb óvodáját. Mint mondta, advent idején a nagyböjt jut eszébe az 

esemény kapcsán, hiszen - szavai szerint - ki kellett böjtölni a gyönyörű óvodaépület 

elkészültét, amire a viskieknek több mint két évtizedet kellett várniuk. Az advent pedig a 

Megváltó születésére való várakozást jelképezi, és reményt jelent az újrakezdésre a 

szórványvidéken élők számára, akik ma szabadon megvallhatják magyarságukat - tette hozzá.  

 

Bepanaszolta az SZNT elnöke Traian Băsescut 
2016. december 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Panasszal fordult az Állandó Választási Hatósághoz (AEP) Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke Traian Băsescu volt román államelnök magyarellenes kijelentései miatt. Keddi 

közleményében az SZNT sajtószolgálata arról tájékoztat: beadványában Izsák Balázs a 

választási törvénynek azon előírásaira hivatkozik, amelyek tiltják a választási kampány során 

uszító vagy diszkriminatív választási üzenetek megfogalmazását. „Orbán Viktor barátom, mi 

nem akarjuk Budapestet még egyszer meglátogatni, ahogy azt tettük az elmúlt száz év 

folyamán a ti beleegyezésetek nélkül. De ne provokálj, mert nekünk is van tűréshatárunk" – 

idézi az SZNT elnöke Románia volt államfőkének a magyar miniszterelnökhöz intézett, 

példátlanul durva, sértő üzenetét.  
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-csutortokon-szatmarnemetibe-latogat
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyarorszagi-tamogatassal-letrehozott-reformatus-ovodat-adtak-at-a-karpataljai-visken
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyarorszagi-tamogatassal-letrehozott-reformatus-ovodat-adtak-at-a-karpataljai-visken
http://www.kronika.ro/belfold/bepanaszolta-az-sznt-elnoke-traian-bsescut
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A Kárpát-medence megújuló öröksége 
2016. december 6. – Magyar hírlap 
Jövőre várhatóan ötvenmillió forinttal emelkedik a Rómer Flóris-terv kerete – közölte Puskás 
Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára a Megújuló 
magyar műemlékek a Kárpát-medencében című konferencián. A Rómer Flóris-terv idei 
eredményeit ismertették tegnap azon a konferencián, amelyet az Országos Széchényi 
Könyvtárban rendeztek. A program jövőjére nézve célzott arra, hogy a következő évben 
ötvenmillió forinttal nőhet az évente a Kárpát-medence magyar épített örökségének megőrzésére 
fordítható kétszázmilliós összeg.  

 
Csúsztattak a kolozsvári táblaperben 
2016. december 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Január 31-ére halasztotta kedden a Kolozs megyei törvényszék a Minority Rights Egyesület 

által a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblák kihelyezéséért indított per újabb tárgyalását. 

Szőcs Izabella, a felperes képviselője ugyanakkor az ügy fejleményeiről számolt be lapunknak. 

Kiderítették például, hogy hibás az a hivatalos dokumentum, amely alapján az alperes 

polgármesteri hivatal megindokolja a táblák kihelyezésének elmulasztását azzal, hogy 

igazolják: Kolozsváron a magyarság aránya nem teszi ki az összlakosság 20 százalékát. Az 

okiratban ugyanis mindvégig a 2001-es népszámlálás adataira hivatkoznak, holott 

Romániában abban az évben nem, csak 2002-ben tartottak cenzust. Az önkormányzat 

vélhetően a 2011-es népszámlálás statisztikáit kívánta felsorolni, de elírták az évszámot. Az 

egyesület jelezte, hogy hiba történt, ennek nyomán a bíróság hivatalos dokumentumot kért a 

statisztikai intézettől arra vonatkozóan, hogy melyik években tartottak cenzust, illetve melyek 

a hivatalos adatok. 

 

Külföldön élő magyarok voksára is számít az RMDSZ 
2016. december 6. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, maszol.ro 

Minden magyar közös érdeke, hogy Romániában erős legyen a magyar képviselet, ezért az 

RMDSZ a külföldön élő erdélyi magyarokat is arra kéri, szavazatukkal támogassák a 

szövetséget – közölte Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. A szövetség külföldi 

szenátori jelöltlistáját vezető politikus kedden arra kért minden erdélyi magyart, aki 

Magyarországon, vagy bárhol máshol külföldön él, hogy vegyen részt a vasárnapi parlamenti 

választáson, támogassa szülőföldjét, támogassa az erdélyi magyarokat szavazatával. „Erdély 

jövője minden erdélyi magyar ügye, azoké is, akik kényszerűségből költöztek el 

szülőföldjükről, és jelenleg külföldön élnek. El kell menni szavazni az itthon maradt 

barátokért, családokért, és azért, hogy Erdély egy olyan hely lehessen, ahova megéri 

visszatérni" – idézte Kovács Pétert az RMDSZ hírlevele. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/73676/A_Karpatmedence_megujulo_oroksege
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/csusztattak-a-kolozsvari-tablaperben
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Borboly Csaba a magyarországi testvérmegyék segítségét kéri az erdélyiek 
választási mozgósításához 
2016. december 6. – transindex.ro, Krónika 

A magyarországi testvérmegyék vezetőinek a segítségét kéri Borboly Csaba, a székelyföldi 

Hargita megye önkormányzatának elnöke ahhoz, hogy a megyéjükben élő, román 

állampolgársággal is rendelkező erdélyi magyarok minél nagyobb arányban vegyenek részt a 

vasárnapi parlamenti választásokon. Az MTI-hez eljuttatott közleményben Borboly Csaba az 

erős parlamenti képviselet fontosságát hangsúlyozta.  

 

A mongolozó ortodox pópa is szóba került a Kovászna Megyei Tanács ülésén 
2016. december 6. – transindex.ro 

Kovászna Megye Tanácsának rendkívüli, december 5-i ülésén a költségvetés kiigazításáról 

döntöttek. A napirendi pontok taglalása előtt a december 1-én történt magyarellenes 

megnyilvánulásról is szó esett. Románia nemzeti ünnepének, a december 1-jei ünnepség 

megtartására a megyei önkormányzat 25 000 lejt utalt. Az esemény egyik szónoka a magyar 

közösséget súlyosan sértő kijelentéseket tett – ezáltal nem csak a magyar, hanem a román 

közösség felháborodását is kiváltva. A hétfői tanácsülésen Kulcsár Terza József, a Magyar 

Polgári Párt tanácsosa tiltakozását fejezte ki, hangsúlyozva, hogy ahogyan a magyar nemzeti 

ünnepre, március 15-re sem kér támogatást a magyar közösség, azt javasolja, hogy a 

továbbiakban az önkormányzatok ne támogassák a december 1-jei megemlékezéseket.  

 

Kevesebb mint 18 ezer külföldön élő román állampolgár vetette nyilvántartásba 
magát a külképviseleteken 
2016. december 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Kevesebb mint 18 ezer külföldön élő román állampolgár vetette nyilvántartásba magát a 

román nagykövetségeken és konzulátusokon - nyilatkozta Maria Ligor, a határon túli 

románokkal való kapcsolattartásért felelős miniszter. "Nem örülünk ennek a helyzetek, 

ugyanis jó lett volna, ha minél többen bejelentkeznek, mert ha esetleg krízishelyzet alakul ki 

az adott államban vagy városban, ez alapján tudnánk értesíteni az ott élő románokat, és 

segítséget nyújtani nekik" - mondta Ligor hétfőn egy beszélgetésen.  

 

A csíksomlyói búcsú UNESCO-védettségének meg nem szerzéséről ír a The 
Washington Post 
2016. december 6. – transindex.ro 

A csíksomlyói búcsú világörökség részévé nyilvánításának elutasításáról ír a The Washington 

Post amerikai lap is. A WP az Associated Press hírügynökség hírét közli, amelyben "vallásos 

fesztiválnak" nevezik a csíksomlyói búcsút. Idézik Hegedüs Csillát, az RMDSZ ügyvezető 

alelnökét, aki szerint a román kulturális minisztérium tagja nem biztosította a megfelelő 

dokumentációt az UNESCO világörökségi listára való felvételéhez, miközben mintegy száz 

szakértő hat éven keresztül dolgozott az UNESCO-védettség megszerzésén. A minisztérium 

nem akart azonnal nyilatkozni, áll a hírben.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=44839
http://itthon.transindex.ro/?hir=44839
http://itthon.transindex.ro/?hir=44838
http://itthon.transindex.ro/?hir=44844
http://itthon.transindex.ro/?hir=44844
http://itthon.transindex.ro/?hir=44849
http://itthon.transindex.ro/?hir=44849
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Második kisebbségvédelemi árnyékjelentését is elküldte az EMNT és az SZNT 
Strasbourgba 
2016. december 6. – transindex.ro 

December 1-jén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elküldte közösen elkészített árnyékjelentését a Keretegyezmény a nemzeti 

kisebbségek védelméről című nemzetközi jogi egyezmény romániai alkalmazásáról, melyre 

vonatkozóan a román kormány az év elején küldte el negyedik jelentését. A 61 oldalas angol 

nyelvű dokumentum a bevezető jellegű fejezeteket követően a Keretegyezmény több 

cikkelyére vonatkozóan nyújt részletes, kutatáson alapuló elemzést a kisebbségvédelmi 

dokumentum romániai alkalmazásáról.  

 

Hamarosan ítélet születhet a Batthyáneum visszaszolgáltatása ügyében 
2016. december 6. – transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro 

Január 17-re tűzte ki a következő tárgyalást a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár 

visszaszolgáltatásáról szóló perében a gyulafehérvári táblabíróság a keddi tárgyaláson, 

egyben felszólította az egyház által javasolt szakértőt, Buzogány Dezső kolozsvári egyetemi 

tanárt, hogy akkorra készítse el a perdöntőnek tekintett latin nyelvű dokumentum fordítását. 

Mint Komáromi Attila, a gyulafehérvári római katolikus érsekség jogásza az MTI-nek 

elmondta, ezzel ítélethirdetéshez közeledik a per alapszakasza. A per tétje, hogy vissza kell-e 

szolgáltatni a római katolikus egyháznak a Batthyány Ignác erdélyi római katolikus püspök 

által a 18. században létesített gyulafehérvári könyvtár és csillagvizsgáló épületét és 

gyűjteményét.  

 

A Csíki Játékszín előtt található székely zászló miatt is pert indított Dan Tanasă 
2016. december 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Újabb zászlóper tárgyalását tűzték ki a Hargita Megyei Törvényszéken kedden, amelyet végül 

elnapoltak január 10-re. A pert a Csíki Játékszín épülete előtt található székely zászló, 

valamint a városzászló miatt indította a zászlópereiről már jól ismert Dan Tanasă által 

vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület. A Csíkszereda polgármestere ellen indított 

perben a helyi önkormányzat vállalja a per felvételét, mert csak a jogi személyiséggel 

rendelkező polgármesteri hivatal állhat perben. A felperes iratcsomója azonban több sebből is 

vérzik, többek között ezért halasztották el a tárgyalást - közölte az RMDSZ.  

 

Kampányértékelő Csíkban: a valós gondokra voltak kíváncsiak 
2016. december 6. – maszol.ro 

Kampánykiértékelőt tartott az RMDSZ Csík Területi Szervezetének elnöke, Borboly Csaba, 

valamint a kampányt irányító Becze István ügyvezető elnök kedden délután. Az összegzésben 

kiemelték, hogy az elmúlt hetekben nagy hangsúlyt fektettek az emberközeliségre, a 

párbeszéden alapuló kampányra. Borboly Csaba szerint a jelöltek ezúttal az emberek valós, 

hétköznapi problémáira voltak kíváncsiak, és ezekre keresik a jövőben a megoldást. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=44840
http://itthon.transindex.ro/?hir=44840
http://itthon.transindex.ro/?hir=44856
http://itthon.transindex.ro/?hir=44857
http://www.maszol.ro/index.php/valasztasi-kampany/73529-kampanyertekel-csikban-a-valos-gondokra-voltak-kivancsiak
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Hozzátette, Csík térségének erős szava lehet a parlamentben, mivel itt indul Kelemen Hunor 

szövetségi elnök, Korodi Attila képviselőjelölt és Tánczos Barna szenátorjelölt. A megyei listás 

szavazás lehetővé teszi, hogy a Hargita megyei szervezetek szolidaritást vállaljanak a 

szórványban élő magyarokkal, hiszen ezen a listán indul Benedek Zakariás, Szeben megyei 

képviselőjelölt. A Magyar Polgári Párttal való összefogást is pozitívumként ítélte meg Borboly. 

 

Borboly Csaba: „Dolgozni kell, és nem hordószónokoskodni” 
2016. december 6. – maszol.ro 

Dolgozni küldik a magyar emberek az RMDSZ képviselőit és szenátorait Bukarestbe, hiszen a 

tisztség nem grófság, báróság, de még csak nem is lófőség. Emiatt a szavazóknak joguk van 

tudni, hogy mit csinál az, akit a román törvényhozásba küldtek – ezt vallja Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hargita megyében a tömbmagyarság nem az 

identitásának, hanem a megélhetésének az elvesztésétől tart, miközben nem áll meg az élet, 

országosan egyedi önkormányzatok közötti együttműködések születnek. A parlamenti 

választások Hargita megyei tétje mellett, ezekről is beszélgettek a megyei tanács elnökével. 

 

Piros, sárga és kék színű felfestések jelentek meg Csíkszereda több pontján 
2016. december 6. – szekelyhon.ro 

A megszokott falfirkák mellett az utóbbi időben újabb felfestések hívták fel magukra a 

figyelmet Csíkszereda több pontján: piros, sárga és kék színű felfestések jelentek meg az 

épületek falán, utcabútorzatokon.  

 

Halló, itt az RMDSZ! 
2016. december 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Telefonon keresik meg a háromszékieket a helyi RMDSZ politikusai a következő napokban. 

Antal Árpád, a szövetség sepsiszentgyörgyi elnöke hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, 

keddtől péntekig délután 4 és 7 óra között választópolgárokat hív fel, és így tesznek az 

alpolgármesterek, a sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei tanácsosok, illetve a parlamenti 

választásokon induló jelöltek is. Emlékeztetetik a polgárokat, hogy vasárnap lesznek a 

választások, hiszen sokan csak a magyarországi médiát követik, így nem találkoznak elegendő 

mértékben a kampánnyal, majd rávilágítanak arra, hogy mi a választások tétje a magyar 

közösség számára. 

 

Lezárják a Márton Áron Emlékévet 
2016. december 6. – szekelyhon.ro 

Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, Hargita Megye 

Tanácsa, a Pro Patria Egyesület és a Hargita Megyei Művészeti Népiskola közös 

szervezésében Csíksomlyón zárják Hargita megyében a Márton Áron Emlékévet. A püspök 

születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév Hargita megyei zárónapja 

pénteken lesz a csíksomlyói kegytemplomban. A programot ünnepi szentmise nyitja 19 

órától, amelyet az emlékév egyházi fővédnöke, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek 

celebrál. Ebből az alkalomból Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékérmet adományoz. 
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http://www.maszol.ro/index.php/valasztasi-kampany/73517-borboly-csaba-dolgozni-kell-es-nem-hordoszonokoskodni
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/piros-sarga-es-kek-szinu-felfestesek-jelentek-meg-csikszereda-tobb-pontjan
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hallo-itt-az-rmdsz
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/lezarjak-a-marton-aron-emlekevet
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Magyarország kormánya részéről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

mond beszédet. 

 

A vidékfejlesztésért fogtak össze 
2016. december 6. – szekelyhon.ro 

Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa is csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet 

az RMDSZ kötött novemberben a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével (RMGE). A három 

megye vezetője: Borboly Csaba, Tamás Sándor, Péter Ferenc kedden írta alá az Összefogás a 

vidékért című dokumentumot a csíkszeredai megyeházán Sebestyén Csaba RMGE-elnökkel. 

Az egyezményben a felek vállalják, hogy együttműködnek az erdélyi magyar vidék érdekében, 

a falu kulturális értékeinek megmentésében és gazdasági megerősödésében, valamint  egy 

erdélyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozásában – tájékoztatott közleményben Hargita Megye 

Tanácsának sajtószolgálata. 

 

Nem oldják fel a patthelyzetet a vásárhelyi polgármester elleni bírósági 
eljárásban 
2016. december 6. – szekelyhon.ro 

Ismét halasztották a Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester ellen indult büntetőper 

tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszéken, mivel a helyi önkormányzatot nem képviselte 

senki a bírósági eljárásban. A következő tárgyalás időpontját január 30-ára tűzték ki.  

 

A Cemo is bepanaszolta a mongolozó pópát 
2016. december 6. – Krónika 

A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) is panaszt nyújtott be az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) a Kovászna megyei prefektúra, valamint Emanuel 

Ganciu ortodox pap ellen, aki a sepsiszentgyörgyi december elsejei rendezvényen többször is 

megsértette – többek közt sárga bőrű, ferde szemű mongoloknak nevezte – a magyarokat. A 

Cemo közleményében jelezte: a papnak a kormányhivatal rendezvényén mondott beszéde 

diszkrimináló, sőt gyűlöletkeltő volt. Az esetet követően a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat is 

bepanaszolta az Ilfov megyei Jilava községben szolgáló pópát. 

 

Skizofrén választás 
2016. december 6. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Verestóy és Márton – ötszázalékos küszöb ide vagy oda – 

december 11. után is folytatja jól végzett munkáját. Oda is illenek, hiszen mi mást tehetnének: 

négyévente, választások előtt megígérik azt, amit aztán négy éven keresztül megint nem 

tesznek meg. Mert képtelenek elhatárolódni a Dâmboviţa partjától – jól példázta ezt a 

közelmúltban Márton Árpád, aki nemrég számtalan fórumon hosszasan magyarázta a 

választóknak, miért rossz, veszélyes a 102 adó és illeték eltörlése, illetve a masszív béremelés, 

ám mégis megszavazta a közalkalmazottakat érintő fizetésnövelést, nem sokkal azután, hogy 

a honatyák ellenszavazat nélkül könnyítettek a közterheken is. Márton Árpádban és az 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-videkfejlesztesert-fogtak-ossze
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-oldjak-fel-a-patthelyzetet-a-vasarhelyi-polgarmester-elleni-birosagi-eljarasban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-oldjak-fel-a-patthelyzetet-a-vasarhelyi-polgarmester-elleni-birosagi-eljarasban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-cemo-is-bepanaszolta-a-mongolozo-popat
http://www.kronika.ro/velemeny/skizofren-valasztas
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RMDSZ-ben minden bizonnyal sűrűn szembeszáll a józan eszű érdekképviselő és a minden 

hájjal megkent bukaresti politikus – számtalan példa támasztja alá, hogy eme skizofrén 

csatában rendszerint utóbbi kerül ki győztesként. Aki pedig őszintén úgy érzi, hogy ez az ő 

háborúja is, az nyugodt szívvel tessékelje ki hőseit nyolcadszor is a bukaresti frontra”. 

 

„A táblaügy a szimbolikus térfoglalásról szól” – a nyelvi jogokról beszélgettek 
Kolozsváron 
2016. december 6. – maszol.ro 

A nyelvi jogok megszerzése hosszú és sokszereplős játék – hangzott el az Európai 

Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) Nyelvi jogok és nyelvhasználat című előadásában 

kedden, Kolozsváron. A kisebb-többség viszonyban kell előremozdítani a bemerevedett 

viszonyokat, most éppen nem működik a párbeszéd és nem tudni, hogyan lépjünk tovább – 

fogalmazott a házigazda Vincze Lóránt. A FUEN elnöke rámutatott, a szervezetben egy közös 

európai nevezőt sikerült összeállítani, a partikuláris esetek pedig az egyes országok, régiók 

tagszervezetek által kerülnek terítékre. A romániai beolvasztási törekvésekkel egy európai 

értéket veszítünk el, a cél ezért, hogy az anyanyelv használatához esélye legyen a 

kisebbséginek – fogalmazott. A nyelvi jogok megadása ugyanakkor a komfortérzetről is szól: 

felmerül a kérdés a kisebbség lojalitásáról az állammal szemben, de ez csak akkor várható el, 

ha jól érzi magát az adott országban. 

 

Felújított műgyepes pályán rúghatják a bőrt a gimisek 
2016. december 6. – szekelyhon.ro 

Felújították a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium alsó tagozatosainak sportpályáját, 

ahol mostantól műgyepen focizhatnak a kicsik. Az újjáépítés a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

(NSKI) iskolafejlesztési mintaprojektjének részét képezi. „Nem baj, ha kicsit 

megtapasztaltátok a hideget, mert így jobban értékelitek azt a munkát, aminek eredménye ez 

a sportpálya” – szólt az NSKI elnöke, Szász Jenő a dermesztő hidegben focimezben álló 

fiatalokhoz. Ugyanakkor ajándékokkal köszönte meg a munkásoknak, hogy esőben, hóban 

dolgoztak azért, hogy elkészülhessen a létesítmény, amelyet délelőtt a gimisek, délután pedig 

a MÜTF Oktatási Központ főiskolásai használhatnak majd. A sportolást az esti órákban is 

lehetővé teszi a pálya köré szerelt világítórendszer. 

 

Támogatás az erdélyi tehetségeknek 
2016. december 7. – Krónika 

Az idei Prima Primissima díj magyar sajtó kategóriás díjazottja, Oplatka András Svájcban élő 

történész, újságíró, műfordító két, fiatalokat támogató szervezetnek, köztük az erdélyi Nyilas 

Misi Tehetségtámogató Egyesületnek ajánlotta fel a díjjal járó 15 millió forintos pénzösszeg 

felét. A támogatás kapcsán beszélgettek Péntek János nyelvészprofesszorral, az egyesület 

elnökével. 

 
Erdélyi helyzetkép a választás előtt 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/73531-a-tablaugy-a-szimbolikus-terfoglalasrol-szol-a-nyelvi-jogokrol-beszelgettek-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/73531-a-tablaugy-a-szimbolikus-terfoglalasrol-szol-a-nyelvi-jogokrol-beszelgettek-kolozsvaron
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/felujitott-mugyepes-palyan-rughatjak-a-bort-a-gimisek
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2016. december 7. – Fábián Tibor – Magyar Nemzet 

A felmérések mutatta erőviszonyok alapján egyelőre nem lehet egyértelmű kijelentéseket 

tenni a december 11-én tartandó romániai választások kimenetelével kapcsolatban. Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök is úgy véli, lehetetlen megjósolni, kik alakítanak kormányt. 

Ugyanakkora az RDMSZ-nek kedvezne a szoros eredmény, hiszen a kormányalakítás során a 

mérleg nyelve lehetne. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. december 7-i számában olvasható) 

 

Brüsszeli segítség a vasúti kétnyelvűségnek 
2016. december 6. – hirek.sk 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága befogadta a Fiatal Függetlenek év elején benyújtott 

petícióját, így az EP érdemben fog tárgyalni és határozatot hozni a szlovákiai vasúti 

kétnyelvűségről. A pozitív döntésről Cecilia Wikström, a Petíciós Bizottság svéd elnöke 

levélben értesítette a Fiatal Függetleneket. Az Európai Parlament most az Európai 

Bizottságtól kért állásfoglalást az ügyben, ezután kerülhet sor újabb meghallgatásra 

Brüsszelben. A Fiatal Függetlenek idén január 26-án nyújtották át a hiányzó vasúti kétnyelű 

táblák miatti petíciójukat Brüsszelben. 

 

Karácsonyi ajándékot kapnak a magyar óvodások a Rákóczi Szövetségtől 
2016. december 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja az óvodások megajándékozásával kezdődik. A 

karácsony előtti időszakban az óvodás gyermekek ajándékcsomagot kapnak a Rákóczi 

Szövetségtől, ezzel ösztönözve a szülőket a magyar iskolaválasztásra. Az ajándékcsomagot 

12409 felvidéki kisgyermek kapja meg december folyamán, a Szövetség Felvidéken működő 

célalap hálózatának közreműködésével, mikulási és karácsonyi ünnepségek alkalmával. 

 

Simon Zsolttal a lejtmenetben lévő agráriumról 
2016. december 6. – Felvidék Ma 

Simon Zsolt, az MKP és a Híd esetleges választási együttműködése kapcsán elmondta: „A 

politikusok összeállhatnak, kérdés viszont, hogy ezt a választó mennyire fogadja el. A két 

nagy tábor között az átjárhatóság a nullával egyenlő. Egy élő példa: a Dunaszerdahelyi 

járásban 2010 és 2016 között a Híd 14 ezer választót vesztett, de az MKP nem szerzett belőle 

ezret sem, talán százat sem. Aki egyszer elment, az vissza nem megy. Valaki azt gondolhatja, 

ha a két párt összeáll, akkor a választók visszatérnek. Én ebben a kérdésben nem vagyok ilyen 

optimista. Ne felejtsük el azt, hogy 2009-ben, a szétválás után milyen uszítás folyt. A 

családokban is a mai napig megmaradt ez az ellentét.” Beszélt arról is, hogy miért hagyta ott a 

Hidat: „Az értékrendem nem engedi meg azt, hogy olyan partnerrel üljek le, aki Hedviget 

kiűzte ebből az országból, aki a dunaszerdahelyi szurkolókat megverette, csak azért, mert 

magyarok. Ugyanúgy lehetett tudni, hogy a botrányok jönnek majd sorban, és elérkezik az a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20161205123823/Brusszeli-segitseg-a-vasuti-ketnyelvusegnek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161206121530/Karacsonyi-ajandekot-kapnak-a-magyar-ovodasok-a-Rakoczi-Szovetsegtol.html
http://felvidek.ma/2016/12/simon-zsolttal-a-lejtmenetben-levo-agrariumrol/
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pillanat, amikor a smeres minisztereket kellett volna tolerálnom és védenem azokért a 

botrányokért, melyeket ők okoztak. Ezért nem akartam ebben részt venni.” 

 

Prosperitati Alapítvány: Megjelent a pályázatok harmadik köre 
2016. december 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány legújabb pályázatairól tartottak ismertetőt Kishegyesen, majd 

Topolyán. Az eddigi két körben kiírt 15 pályázatra körülbelül 2900-an jelentkeztek, közülük 

mintegy 2500 esetben sikeresen. Most öt újabb pályázat jelent meg, amelyek űrlapjai 

december 15-től lesznek letölthetők az alapítvány honlapjáról. Pásztor István, a VMSZ elnöke 

elmondta, reményei szerint a programnak köszönhetően a következő évben igazi áttörést 

sikerül majd megvalósítani, ahogyan fogalmazott, a jövő év folyamán már kitapintható és 

átfogó eredményeket vár. Kishegyes és Topolya után szerdán Szabadkán, az Új Városházán, 

pénteken pedig Adán és Csókán tartanak lakossági fórumot a pályázatokról. 

  

Csaknem 300 módosítási indítvány érkezett a jövő évi költségvetés kapcsán 
2016. december 6. – Pannon RTV 

Kedden befejeződött a vita a 2017-es költségvetési javaslatról, a szerbiai parlament ezzel 

kapcsolatos munkája azonban nem ért véget. A költségvetési tervezethez benyújtott 

módosítási indítványokról a képviselők a csütörtökre összehívott ülésen folytatják a vitát. 

Majdnem 300 módosítási indítványt nyújtottak be a büdzsé tervezetére, a költségvetési 

rendszerről szóló törvény változtatására pedig több mint 30-at. 

  

A büdzsé 7,3 százaléka jut Vajdaságnak 
2016. december 6. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

7,3 százalék jut Vajdaságnak a 2017. évi köztársasági költségvetésből – mondta Igor Mirović, 

a tartományi kormány elnöke. Hozzátette, jövőre egy másik finanszírozási modell lép életbe, 

amely a gazdasági fejlődés ösztönzésére irányul majd, együttműködést biztosít a hatalmi 

szintek között, továbbá több fontos vajdasági beruházás közvetlenül a köztársasági 

költségvetésből lesz finanszírozva. Három befejezetlen fejlesztést említett. Az egyik a Žeželj-

híd és a Vajdasági Rádió és Televízió épülete Újvidéken, valamint a Szabadkai Népszínház 

épülete. Hozzátette, hamarosan elkezdődik a párbeszéd Vajdaság finanszírozásával 

kapcsolatban, amit egyébként Aleksandar Vučić kormányfő is emlegetett már a köztársasági 

parlament ülésén. 

  

Bemutatták Szabadkán az új szerb-magyar szótárt 
2016. december 6. – Pannon RTV 

Kedd este mutatták be az új szerb-magyar szótárt a szabadkai Városi Könyvtár 

olvasótermében. A kiadvány két fő szerzője Mirjana Burzan nyugalmazott újvidéki és Kacziba 

Ágnes szegedi professzor. A most kiadott szótár az alkotók több mint 12 éves munkájának 

köszönhető. Kacziba Ágnes a Pannon RTV-nek elmondta, ez nem csak a vajdaságiaknak lehet 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20935/Prosperitati-Alapitvany-Megjelent-a-palyazatok-harmadik-kore.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=301854
http://pannonrtv.com/web2/?p=301746
http://pannonrtv.com/web2/?p=301819
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hiánypótló, hanem a Magyarországon élő szerbek számára is nagy segítséget jelent. A 

kiadvány az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

  

Kiállítás a 800 éves Zentáról 
2016. december 6. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A 800 éves Zenta címmel nyílt meg hétfő este a zentai Művelődési Ház kiállítótermében a 

Tisza-kedvelők Nemzetközi Művésztelepének idei kiállítása. Hat vajdasági és egy 

magyarországi művész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők december 9-ig. A kiállítás 

december 9-éig délelőttönként 10 és 12, délutánonként pedig 17 és 19 óra között várja a 

látogatókat a zentai Művelődési Ház kiállítótermében. A tárlat anyagát a tervek szerint a 

későbbiekben Magyarkanizsán, Topolyán és Szabadkán is kiállítják. 

 

Kiosztották a Soós Kálmán-ösztöndíjakat 
2016. december 6. – Kárpátalja 

December 6-án került sor a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai 

Magyar Szakkollégium ösztöndíjainak átadására a Rákóczi-főiskola Győr termében. A 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ösztöndíjait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Az átadóünnepség elején Váradi Natália, a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója elmondta, az ösztöndíjprogramot még 

májusban írták ki, és szeptemberig lehetett jelentkezni. 

 

Fidelitas fiataljai ismét Kárpátaljáért fognak össze 
2016. december 6. – karpatalja.ma 

Immáron második éve annak, hogy Magyarország legnagyobb ifjúsági szervezete, a Fidelitas, 

nemes gondolattól vezérelve adománygyűjtő eseménysorozattal próbálja támogatni, segíteni 

a Kárpátalján élő honfitársaikat. A tavalyi év folyamán közel két és fél millió forintot sikerült 

összegyűjteniük különböző jótékonysági akciókkal. Az anyaországban élő fiatalok számos 

mézeskalácsvásár, bál, aukció és más rendezvény keretében próbálták megnyitni az emberek 

szívét és pénztárcáit a határon túl élő magyar gyerekek megsegítésére. Az összeget a KMKSZ 

ISZ és a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány (JA) segítségével a kárpátaljai magyar iskolák 

tanfelszerelésének javítására fordították. 

 

Adományokat vitt a Karitász Kárpátaljára 
2016. december 6. – Magyar Idők 

Különböző műszereket, valamint más adományokat vitt Kárpátaljára, az ungvári 

rehabilitációs központba tegnap a Katolikus Karitász országos igazgatója, aki az ellátott 

gyermekeket is megajándékozta. Ők százhúsz Mikulás-csomagot kaptak. Écsy Gábor emellett 

meglátogatott egy beregszászi óvodát is, ott nehéz sorsú gyermekeknek adott ajándékot. Több 

kárpátaljai gyermekotthon pedig összesen csaknem egy tonna szaloncukrot kapott. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=301669
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/07/kiosztottak-soos-kalman-osztondijakat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-fidelitas-fiataljai-ismet-karpataljaert-fognak-ossze/
http://magyaridok.hu/belfold/adomanyokat-vitt-karitasz-karpataljara-1233697/
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Osztrák evangélikusok 56-os segítsége 
2016. december 6. - Volksgruppen 

Vasárnap kétnyelvű kiállítás nyílt az osztrák fővárosban, a Kapistrangasse 2/15-ben az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és Bornemissza Péter Társaság Központjában. A 

kiállítás az osztrák evangélikus egyház 1956-ban betöltött humanitárius szerepét mutatja be. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. december 6. – Kossuth Rádió 

 

Átadták a viski magyar óvodát 

Magyar kormányzati támogatással felújított épülettel  a Felső Tisza-vidéki szórvány 

településen 120 gyerek óvodai elhelyezését biztosították. A helyi magyar közösség 25 éve vár a 

magyar óvoda felépülésére. A Határok nélkül riporterének mikrofonjánál elsőként Grezsa 

István Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztost halljuk. 

 

Genfben tartották november végén az ENSZ Kisebbségügyi  Fórumát 

Genfben tartották november végén az ENSZ Kisebbségügyi  Fórumát, amelyen tematikus 

kérdésekben konkrét javaslatokkal állhattak elő a résztvevő az ENSZ aktuális Kisebbségi 

Nyilatkozatának kidolgozásához, illetve véleményezhették is azt. A genfi Fórumon rész vett 

Körösi Ildikó a Magyar Közösség Párja alelnöke, és a felvidéki magyarság nyelvi jogainak 

helyzetét vitte a plénum elé.  

 

Együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ és a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesülete 

Együttműködési megállapodást kötött a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség. Ehhez csatlakoztak a székelyföldi megyei önkormányzatok is. 

Oláh-GálElvira összeállítása Csíkszeredában készült, ahol a Megyeházán írták alá a 

dokumentumot a megyei önkormányzati elnökök és gazdatársadalom képviselői. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2813251/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-06_18:30:00&ch=mr1
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Rendezetlen a telekkönyvek helyzete Erdélyben 

Rendezetlen a telekkönyvek helyzete Erdélyben. Rengeteg visszaigényelt földterület 

tulajdonosa nem vehette még birtokba örökségét. A földosztó bizottságok hiába döntöttek, a 

visszaszolgáltatási eljárást sok helyen felfüggesztették. Sokan csaknem tíz éve várják, hogy 

lezáruljon a folyamat. Erről kérdezte László Attila Kolozs megyei RMDSZ-es szenátorjelöltet, 

Kolozsvár korábbi alpolgármesterét a Határok nélkül munkatársa. 

 

Esélylatolgatás Temes megyében 

Temes megyében négy éves szünet után 2012-ben visszaszerzett parlamenti mandátum 

megőrzése a legfontosabb. A megyében 5 százalék körül van a magyarság aránya, ezért egy 

képviselői mandátum megszerzésére is csak az országos kosárból való visszaosztás során van 

lehetőség. Ezért a Temes megyei siker, a helyi részvétel mellett, az országos eredményektől is 

függ. Molnár Zsolttal, az RMDSZ-es megyei képviselő-jelöltlista vezetőjével beszélgetett a 

Határok nélkül riportere. 

 

Idén Szabadkán rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium az V. Kárpát-

medencei Összefogás Fórumot 

Idén Szabadkán rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium az V. Kárpát-medencei 

Összefogás Fórumot. A gazda-szervezetek részvételével zajló tanácskozáson Ternovácz István 

- a kárpátaljai és a horvátországi gazdaszervezetek vezetői kérdezte, hogy milyen gyakorlati 

haszna származik az évenkénti találkozókból?  

 


