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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktorral találkozik Kelemen Hunor Szatmárnémetiben 

2016. december 7. – maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön Orbán Viktor kormányfővel, a FIDESZ–Magyar 

Polgári Szövetség elnökével találkozik Szatmárnémetiben. A találkozóról Kelemen Hunor a 

szerdai kampányzáró sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, a magyar 

miniszterelnökkel közösen próbálják mozgósítani a magyar választókat. Az RMDSZ elnöke 

kijelentette: „korrekt és felelős viszonyulásnak” tarja, hogy Magyarország időről-időre szót 

emel a romániai magyarok jogainak a védelmében. 

 

RMDSZ: Erdély a hívószó 
2016. december 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A következő években jelentős változások előtt áll Románia, ezért arra biztatunk mindenkit, 

hogy december 11-én menjen el szavazni, és az együttműködésre, az összefogás listájára 

voksoljon, adjanak munkát jelöltjeinknek a törvényhozásban – jelentette ki szerdai 

kampányzáróján Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke realista elképzeléseknek nevezte a 

szövetség által a kampány során megfogalmazott célokat, ígéreteket, hozzátéve: a magyarság 

számarányával arányos parlamenti képviselet biztosítását tekinti céljának. 

 

Tárcaközi egyeztetésen a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény 
2016. december 7. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kulturális minisztérium kedden adta tárcaközi egyeztetésre a várhatóan 2017 júniusában 

érvénybe lépő törvényt a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról. A törvényjavaslat szerint a 

Kisebbségi Kulturális Alap 2017 júliusában kezdi meg működését, így a 2018-ra tervezett 

pályázatokat már itt bírálják el. Az alap közszolgálati intézményként fog működni, független 

lesz a politikától. A döntéshozókat az egyes kisebbségek a kulturális szervezetek közgyűlésén, 

demokratikus úton választják meg. Az így megalakult testületek maguk döntenek a pályázati 

kiírások tartalmáról és céljairól is. Minden kisebbség saját maga határozza meg prioritásait, a 

támogatás formáját és ugyancsak maga dönt az egyes pályázatok sorsáról. A megválasztott 

testületek döntései kötelező érvényűek az intézmény igazgatója számára, nem bírálhatja 

ezeket felül. 

 

Kárpátaljai művészek festményeiből nyílt csoportos kiállítás Budapesten 
2016. december 7. – MTI, Magyar Idők 

Mintegy hatvan kárpátaljai művész festményét és grafikáját mutatja be az a Magyarság 

Házában nyílt, Évszázados múltú, magyar gyökerű kárpátaljai festőművészet című csoportos 

kiállítás, amelynek képeit a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság vásárolta meg 50 ezer 

euró (15,6 millió forint) értékben az alkotóktól. Ukrajna nehéz gazdasági helyzetben van az 

ország keleti felén zajló háború miatt, és ezt nyilvánvalóan megsínyli a kultúra is, ezért 
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gondoltuk úgy, hogy egy kulturális mecenatúra program keretében próbálunk meg segítséget 

nyújtani a soknemzetiségű és kulturális értékekben rendkívül gazdag tájegységen élő és 

alkotó művészeknek - mondta el Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztos a budapesti kiállítás szerdai megnyitóján. 

 

Szijjártó: szép szavak helyett Ukrajnának valódi tettekre és segítségre van 
szüksége 
2016. december 7. – MTI, hvg.hu, Népszava, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nem szépen hangzó ígéretekre, hanem valódi tettekre és segítségre van szüksége Ukrajnának 

- jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO-tagországok 

külügyminisztereinek kétnapos brüsszeli tanácskozásának szünetében magyar újságíróknak 

nyilatkozva szerdán. Magyarország ezért nemzeti hatáskörébe tartozó lépéseket tett, például a 

hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumigénylést és eljárást ingyenessé tette – emelte ki. A 

gazdasági együttműködés tekintetében 50 millió dolláros (mintegy 14,6 milliárd forint) 

hitelkeretet biztosít az ukrajnai infrastrukturális fejlesztések végrehajtása érdekében. 

Emellett 2017-re 5,2 milliárd forintot hagyott jóvá Budapest a kárpátaljai gazdasági terv 

végrehajtására, amelynek keretében a magyar nemzeti közösség gazdasági megerősítését 

hajtják végre - tette hozzá Szijjártó Péter. 

 

Bukarest „európai értékeket” kér számon Budapesten 
2016. december 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román külügy szerint nem az európai értékek szellemiségét képviselik azok a budapesti 

hivatalos nyilatkozatok, amelyek az elmúlt időszak fagyos magyar–román viszonyáért a 

magyarellenes román kormányzati lépéseket teszik felelőssé. Nincsenek összhangban a 

Románia által is védett európai értékek szellemiségével a budapesti hivatalosságok 

nyilatkozatai, amelyek értelmében a Románia és Magyarország közötti diplomáciai 

kapcsolatok 2012 óta romlottak meg – mondta szerdán Ionuţ Vâlcu, a román 

külügyminisztérium szóvivője Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfői nyilatkozatára reagálva.  A román 

külügyi szóvivő azt is közölte, hogy az erre vonatkozó álláspontot a tárca a magyar félnek is 

eljuttatta. „Álláspontunkat egyértelműen jeleztük diplomáciai forrásokon, így Magyarország 

bukaresti nagykövetén keresztül, de Lazăr Comănescu külügyminiszter is jelezte magyar 

kollégájának a NATO-külügyminiszterek tanácskozásán” – közölte a szóvivő. 
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Ponta a nacionalista PRU-val is koalícióra lépne 
2016. december 7. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Victor Ponta volt miniszterelnök szerint a nacionalista Egységes Románia Párt (PRU) 

támogatná a vasárnapi parlamenti választások megnyerésére legesélyesebb Szociáldemokrata 

Párt (PSD) kormányát, ha sikerül átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A politikus 

Naszódon, a PSD egy kedd esti kampányrendezvénye után úgy nyilatkozott: azért segíti a 

PRU-t, mert a pártnak „van bátorsága kimondani azt, amit a szociáldemokraták is gondolnak, 

csak nem merik kimondani”. A volt kormányfő példaként azt említette: a szociáldemokraták 

is szeretnék egyedül vezetni az országot, anélkül, hogy abba Brüsszel állandóan beleszóljon, 

de „nem mernek" beszélni erről. 

 

A kincses város szélén zárta a kampányt a Kolozs megyei RMDSZ 
2016. december 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Rendhagyó helyszínen, Kolozsvár Torda felőli bejáratánál tartottak kampányzáró 

sajtótájékoztatót szerdán az RMDSZ-nek a december 11-ei parlamenti választásokon 

megméretkező Kolozs megyei jelöltjei. Csoma Botond képviselőjelölt rámutatott: a 

többnyelvű helységnévtáblák egy évtizednél is hosszabb ideje húzódó ügye miatt döntöttek 

így. „Itt állunk Cluj-Napoca bejáratánál. Szeretném azt mondani, hogy Kolozsvár és 

Klausenburg, de sajnos nem tehetem” – idézi a szövetség közleménye a jelenleg helyi 

tanácsosként tevékenykedő politikust. Szerinte a térségben továbbra is a nyelvi jogok 

érvényesítése, illetve a minőségi magyar nyelvű oktatás biztosítása és a vidékfejlesztés jelenti 

a prioritást. 

 

Nehéz szívvel, de voksolásra buzdít a szentgyörgyi EMNP 
2016. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szavazásra buzdítják szimpatizánsaikat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

sepsiszentgyörgyi vezetői, akik szerdai sajtótájékoztatójukon úgy nyilatkoztak: a december 11-

ei parlamenti választásokon mindenki voksoljon saját belátása szerint. Bálint József korábbi 

városi elnök – a néppárt Országos Önkormányzati Tanácsának kinevezés előtt álló vezetője – 

úgy fogalmazott: nem lenne korrekt, ha az ellenfél megszavazására biztatnának, de 

mindenképpen úgy gondolják, a választás jogával élni kell. Bálint szerint az EMNP 

megnehezítette választói dolgát azzal, hogy nem indított jelölteket. „Mi nem így szerettük 

volna. A jövőben igyekszünk elkerülni a hasonló helyzeteket” – szögezte le a politikus, aki 

egyébként a júniusi önkormányzati választások előtt igazolt át a Magyar Polgári Pártból 

(MPP). A sajtótájékoztatón jelentették be egyébként, hogy Bálint József lesz a párt januártól 

újraalakuló Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke. 

 

„Adni kell még egy esélyt az RMDSZ és az MPP jelöltjeinek” 
2016. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Meg kell előlegezni a bizalmat a Magyar Polgári Párt (MPP) és az RMDSZ közös választási 

listáján szereplő jelölteknek, akiknek kell adni még egy esélyt – fogalmazott szerdán Sánta 

Imre bikfalvi református lelkész az MPP sepsiszentgyörgyi székházában tartott 
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sajtótájékoztatón. A főként a Székely Mikó Kollégium védelmében tanúsított töretlen kiállása 

miatt ismertté vált lelkész rámutatott: továbbra is fenntartásai vannak az RMDSZ elmúlt és 

jelenlegi politizálásával kapcsolatban, főleg az elszalasztott lehetőségek és a megkötött 

kompromisszumok miatt. Viszont úgy érzi, a magyar közösség bajban van, beszűkült a 

mozgástere, ezt pedig „nem szemlélhetjük tétlenül”. 

 

Szavazásra buzdítanak az egyházak és a pedagógusszervezet 
2016. december 7. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A vasárnapi parlamenti választásokon történő részvételre kérik az erdélyi magyarokat a 

történelmi egyházak képviselői és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) is. 

Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek körlevelében arra kéri a híveket, 

menjenek el szavazni, és lelkiismeretük szerint olyan jelöltekre adják voksukat, akikről 

tudják, hogy az egyház és a nép érdekeit védik, az egységet ápolják. A római katolikus érsek 

szerint az utóbbi idők történései azt igazolják, hogy összefogás nélkül eredménytelen minden 

fáradozás. Adorjáni Dezső Zoltán, az evangélikus-lutheránus egyház püspöke körlevelében 

szintén arra bátorítja az egyház minden felelősen gondolkodó hívét, hogy az erdélyi magyar 

nemzet érdekeit, törekvéseit felvállaló magyar összefogásra szavazzon. Az RMPSZ országos 

elnöksége nevében Burus-Siklódi Botond elnök kért szerdán arra mindenkit, hogy 

„cselekedjenek, természetesen saját belátásuk szerint, de amennyiben jónak látják, 

mindenképpen jelenjenek meg a december 11-ei választásokon, és biztassák környezetüket is, 

hogy éljenek a törvények által biztosított jogukkal”. „Hozzunk közösen döntést a magyar 

képviselet biztosításáért! Minden szavazat számít!” – szögezi le az RMPSZ elnöke. 

 

Kevés erdélyi műemlékre került magyar felirat 
2016. december 7. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Kevés erdélyi településen alkalmazták azt a miniszteri rendeletet, amely előírta, hogy 2015 

végéig a magyar vonatkozású műemlékeket magyar nyelvű felirattal is el kell látni – mondta 

az MTI-nek a nyelvi jogokról szervezett kedd esti kolozsvári pódiumbeszélgetés után Hegedüs 

Csilla, aki 2014-ben kulturális miniszterként írta alá a rendeletet. Hegedüs Csilla 

megemlítette: tudomása szerint Nagyváradon, Kolozsváron és Tordán kerültek ki a rendelet 

kihirdetése óta többnyelvű feliratok a műemlékekre; Kolozsváron és Tordán a rendelet 

kihirdetése előtt elindult folyamat folytatódott. 

 

13 kutatócsapattól érkezett pályázat idén az MTA és a Studium-Prospero 
Alapítvány kiírására 
2016. december 7. – transindex.ro 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Studium-Prospero Alapítvány idén második 

alkalommal hirdette meg kutatási pályázatát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem oktatói számára, amely keretében kísérleti és klinikai orvostudomány, 

gyógyszerészet és fogorvoslás területével foglalkozó kutatásokat támogatnak pályázatonként 

legtöbb 10 ezer euróval. A december 5-i leadási határidőig 13 kutatócsapattól érkezett 
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pályázat. A csapatokat összesen 63 személy alkotja, amelyből 47 orvos, 9 gyógyszerész, 4 diák 

és 3 mérnök. 

 

Meghosszabbították Horváth Anna bírósági felügyeletét 
2016. december 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Ay ügyészség szerdán meghosszabbította Horváth Anna bírósági felügyeletét, így Kolozsvár 

RMDSZ-es alpolgármestere továbbra sem gyakorolhatja tisztségét. Horváth Anna fellebbezni 

fog a döntés ellen. Facebook-oldalán ezt írja: Bár én nem nyilatkozhatok a kivizsgálás 

menetéről, de fontosnak tartom elmondani, hogy a híresztelésekkel ellentétben, nem 

bármiféle feljelentés alapján, hanem a február óta elkezdődött teljes körű nemzetbiztonsági 

megfigyelésemből származó lehallgatások értelmezései ürügyén indult ellenem eljárás.  

 

Vincze: a magyar közösség ellen irányuló támadásokat együttes erővel kell 
kivédeni 
2016. december 7. – transindex.ro, maszol.ro 

A magyar közösség ellen irányuló támadásokat együttes erővel kell kivédeni Bukarestben és a 

nemzetközi fórumokon - hangzott el Marosvásárhelyen, ahol Vincze Loránt, a FUEN elnöke 

Péter Ferenc Maros megye tanácselnökével, az RMDSZ Maros megyei szervezetének politikai 

alelnökével és Biró Zsolttal, a Magyar Polgári Párt elnökével találkozott.  

 

Tőkés László csalódott a magyarországi politikusok korteskedése miatt 
2016. december 7. – transindex.ro, hirado.hu, Krónika 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a 

küszöbön álló romániai parlamenti választások tárgyában tartott sajtótájékoztatót a 

nagyváradi EP-irodában december 7-én. A sajtótájékoztatóról kiadott közlemény szerint 

Tőkés "mélységes csalódását" fejezte ki az iránt, hogy a magyarországi politika több 

képviselője "az RMDSZ által félrevezetve", "óvatlanul és kritikátlanul" a szerinte teljesnek 

nem mondható „magyar összefogás” mellett korteskedett. Példaként említi Kövér László 

országgyűlési elnököt, aki "korábbi önmagát cáfolva közösködött erdélyi kortesútján az 

RMDSZ és az MPP kétes hírű vezéreivel", és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, aki 

"fölöslegesen riogatja az erdélyi magyarságot, hiszen a sajátos román választási törvénynek 

köszönhetően ezúttal nincs veszélyben a parlamenti jelenlétünk".  

 

Apáczai-iskola ügye: leendő pedagógusok is csatlakoztak a tiltakozáshoz 
2016. december 7. – maszol.ro 

Leendő pedagógusok, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanító- és óvóképzősei is 

csatlakoztak Kolozsváron ahhoz a tiltakozáshoz, amely az Apáczai Csere János Elméleti 

Líceum tanév közben megszüntetett osztályának ügyére hívja fel a figyelmet. Székely Géza, az 

iskola művészetet oktató tanára tízedik napja tiltakozik a Kolozs megyei tanfelügyelőség előtt, 

illetve a Főtéren. 
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Gyermekeink biztonságáért, közösségeink megerősítéséért dolgozom 
2016. december 7. – Nyugati Jelen 

Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad megyei képviselőjelölt-listájának vezetője sok éves ifjúsági 

munka tapasztalatával a háta mögött készül egy parlamenti mandátum elnyerésére. 

Tarisznyájában ott lapul az ifjúsági tábortörvény tervezete, melynek életbeléptetése a 

prioritási listáján szerepel. 

 

Számít Nagyváradra Debrecen 
2016. december 7. – Bihari Napló 

Kedden Bihar megyében járt dr. Papp László debreceni polgármester. Délután az RMDSZ 

váradi székházában közös sajtótájékoztatót tartott Cseke Attilával, a szervezet megyei 

elnökével. December 6-i váradi sajtótájékoztatóján dr. Papp László debreceni polgármester 

hangsúlyozta: a cívisváros képviseletében kapcsolódott be a kampányba, és arra buzdítja a 

partiumi magyarságot, hogy a lehető legnagyobb létszámban vegyen részt a december 11-i 

parlamenti választáson, és szavazzon az RMDSZ jelöltjeire. Megítélésében történelmi 

jelentőségű, sorsfordító lehet a hétvégi választás, ezért is fontos, hogy erős képviselete legyen 

a magyarságnak a román parlamentben, az erdélyi magyarok pedig egy kapcsolatot 

jelentenek a szerinte gazdasági és nemzetpolitikai szempontból egyre erősödő, felívelő 

szakaszban levő Magyarország és Románia között. 

 

Bolojan kitenné a nyugdíjasokat 
2016. december 7. – Bihari Napló 

A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete felszólítást kapott a váradi önkormányzattól, 

hogy december 26-ig költözzön ki a székházából, mert a bérleti díjat újra árverésre bocsátják. 

Az RMDSZ váradi székházában tartott sajtótájékoztatón Biró Rozália szenátor amellett, hogy 

a szavazáson való részvételre buzdította a 18. életévüket betöltött fiatalokat, az 

önkormányzatnak a civil szervezetek irányába tanúsított újabb felelőtlenségének és 

tiszteletlenségének nevezte, hogy egy olyan civil szervezettől akarja elvenni a székházát, 

ezáltal tulajdonképpen ellehetetlenítve vagy megnehezítve a működését, mely szerves része a 

város kulturális és civil életének, és amit az általa lebonyolított programok miatt inkább 

díjazni kellene.  

 

Háromszéki RMDSZ: itthon képzelik el jövőjüket a háromszéki fiatalok 
2016. december 7. – transindex.ro 

Diáktanácsok és civil szervezetek vezetőivel, fiatal vállalkozókkal, külföldről hazaköltözött 

fiatalokkal, valamint először szavazókkal találkozott Benkő Erika és Olteán Csongor, az 

RMDSZ háromszéki képviselőjelöltjei. Fontos, hogy magyar képviselet legyen a 

parlamentben, amely utat nyit az erdélyi magyar fiatalok gondjainak megoldásához. A 

szerdán megtartott találkozón a fiatalok által megfogalmazott kérdések főként az oktatási 

rendszer módosítása, a román nyelv idegen nyelvként való oktatása, és a szakoktatás 

felkarolása köré épültek. Meglátásuk szerint társadalmi mentalitásváltásra van szükség a 
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szakoktatás tekintetében, hiszen egyre kevesebb a jó szakember, azok közül is rengetegen 

keresnek megélhetést külföldön.  

 

Tamás Sándor: az összefogás javította az emberek hangulatát 
2016. december 7. – maszol.ro 

Az a nagy kérdés, hogy a vasárnapi választásokat követően lesz-e annyi politikai erőnk, hogy 

bele tudjunk szólni az ország irányításába, hogy az Erdély Romániával való egyesülésének 

száz éves évfordulóját megünneplő román eszmék ne söpörjenek le bennünket a színpadról, 

mutatott rá a Maszolnak adott interjúban Tamás Sándor a Kovászna megyei tanács elnöke, az 

RMDSZ háromszéki szervezetének vezetője. 

 

Kovászna megye: Pert nyert a prefektúra Antal Árpád ellen 
2016. december 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megnyerte a Kovászna megyei prefektúra azt a pert, amelyben Sepsiszentgyörgy 

polgármestere, Antal Árpád megfellebbezte azt a 10.000 lejes bírságot, amelyet tavaly szabtak 

ki, mert nem fejezte be a város területén lévő ingatlanok tulajdonjogának visszaállítását a 

2001/10-es törvény által előírt határidőre. A Kovászna Megyei Törvényszék kimondta a 

jogerős és visszavonhatatlan ítéletet ebben az ügyben, a pénzügyi hatóságok feladata 

gyakorlatba ültetni azt - nyilatkozta Sebastian Cucu prefektus az Agerpres hírügynökségnek. 

A prefektus hozzátette, a bírságot tavaly ősszel rótták ki Antal Árpádra egy ellenőrzés 

alkalmával, amely a 10-es törvény betartását kérte számon, és nem "rosszindulatú" cselekedet 

volt, mint ahogy a polgármester állítja.  

 

Szavazásra buzdítja a református híveket Csűry István püspök 
2016. december 7. – maszol.ro 

A december 11-i választásokon való részvételre kéri a híveket szerdai körlevelében Csűry 

István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. „Újra veszélyben érezzük 

iskoláink, intézményeink sorsát. Szükséges tehát hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a 

választásokon való részvételünk, és ezáltal nemcsak érdekeink érvényre juttatása, hanem a 

már kivívott  jogaink védelme is” – írja az egyházi vezető. A püspök arra kéri a híveket, hogy 

minél nagyobb arányban vegyenek részt a soron következő választáson. 

 

Találkoztak a főtanfelügyelővel, de nem jutottak előbbre a katolikus iskola 
ügyében 
2016. december 7. – szekelyhon.ro 

Nem közeledett a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tanári kara és az újonnan 

kinevezett főtanfelügyelő álláspontja az ideiglenes vezető kinevezése kapcsán. A két fél közti 

találkozó tovább odázza a patthelyzetet. Többet remélt az ellehetetlenítés határára sodort 

katolikus iskola tanári kara attól a találkozótól, melyre Maros megye új főtanfelügyelőjét, 

Nadia Raţát és helyettesét, Illés Ildikót hívta meg a tanintézmény Klastrom utcai épületébe. A 

közel háromórás beszélgetés után a tanárok ugyanúgy álltak fel, ahogy leültek: bizonytalanul. 
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„Eredményről nem beszélhetünk” – vonta le a következtetéseket Székely Szilárd, a tanárok 

által megbízott képviselő. A házi őrizetbe vett Ştefan Someşan helyébe kinevezett Nadia Raţă 

szinte minden felmerült kérdésre azt válaszolta, hogy a törvény határain belül igyekszik 

megoldást találni, a bizonytalan helyzetre viszont konkrét javaslattal nem rukkolt elő. 

 

Cenzúrával vádolják a Maszolt 
2016. december 8. – Krónika 

Cenzúrával vádolták meg a Maszol.ro hírportált, miután az visszautasította Gál Mária Az 

anyaország segítsége című jegyzetének közlését. A Petíciók.com oldalon petíció is indult Ne 

cenzúrázzon a Maszol! címmel. Az esettel már foglalkozik a Magyar Újságírók Romániai 

Egyesületének igazgatótanácsa is, és előfordulhat, hogy a MÚRE becsületbírósága is 

megvitatja. 

 

Jogerős nem a Városháza feliratra 
2016. december 8. – Krónika 

Jogerős döntést hozott a marosvásárhelyi ítélőtábla arról, hogy a Városháza feliratot el kell 

távolítani  Csíkszereda polgármesteri hivatalának épületéről. A december 6-ai döntés 

megerősítette a megyei törvényszék alapfokú ítéletét, alaptalannak minősítve és elutasítva a 

város polgármestere és a helyi önkormányzat által benyújtott fellebbezést. Közben a vidéki 

önkormányzatok székely furfanggal mentenék a Községháza feliratokat. 

 

Miért nem jó a nemzetállam? 
2016. december 8. – Csinta Samu – Heti Válasz 

Markó Béla az RMDSZ korábbi elnöke a december 11-i román választásokkal kapcsolatban 

elmondta, hogy nem könnyű hozzászokni, hogy kívül marad a bukaresti parlamenti életen és 

a politikusi létformán. Szerinte az RMDSZ-nek nem lesznek bejutási problémái a román 

parlamentbe, azonban az új generációnak meg kell védenie az RMDSZ-nek köszönhető 

vívmányokat, mint az oktatási jogok és az intézményhálózat kiépítése, vagy nyelvhasználati 

jogok törvénybe foglalása.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. december 8-i számában olvasható.) 

 

„Pont félig vagyok román” 
2016. december 8. – Radványi Benedek – Heti Válasz 

Simona Pop félig magyar félig román származású olimpiai bajnok párbajtőröző elmondása 

szerint Szatmárnémetiben teljesen normális a kétnyelvűség, ezért is vállalta híressé vált riói 

üzenete elküldését, ahol magyar nyelven is köszönetet mondott Szatmárnak. 

Szatmárnémetiben soha nem volt probléma, hogy román férje nem tud magyarul és 

számukra mégis természetese, hogy mindkét nyelven beszélnek, a családban, barátokkal és az 

edzőteremben egyaránt. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. december 8-i számában olvasható.) 
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Pergőtűz és lövészárok 
2016. december 8. – Irházi János – HVG 

A rendszerváltást követő 26 évben az RMDSZ még soha nem kampányolt olyan kemény 

szavakkal, mint a mostani választásokat megelőzően. Érezhető, hogy Kelemen Hunor és 

kampánycsapata Bukarest ellenességével Erdély gazdasági függetlenségébe akarja 

átcsomagolni a kiüresedett székelyföldi autonómiatörekvéseket. A lehetséges 

koalíciókötésekkel kapcsolatban elmondható, hogy az RMDSZ talán az egyetlen, amelyik akár 

a bal-, akár a jobboldallal összeállna, amihez elengedhetetlen a legalább 5-6% elérése 

december 11-én. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. december 8-i számában olvasható.) 

 

A centenárium árnyékában 
2016. december 8. – Inotai Edit – Figyelő  

A hétvégi választások után eldől, hogy normalizálódhat-e, vagy tovább éleződik a magyar-

román viszony – mondta a Figyelőnek az RMDSZ elnöke, aki annak viszont örülhet, hogy 

Budapest most nem próbálja megosztani az erdélyi magyarságot.  Kelemen Hunor elmondta: 

meghívására a héten Orbán Viktor is Erdélybe látogat. Kiemelte: az RMDSZ 27 éve tagja a 

román parlamentnek: az erdélyi magyarok többsége úgy gondolja, hogy erre a jelenlétre 

szükség van, hogy a párbeszédre alapozva lehessen politikai döntéseket hozni. Hangsúlyozta: 

ezt a jelenlétet meg kell őrizni, különösen egy olyan időszakban, amikor Románia 

fennállásának századik évfordulójára készül. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2016. december 8-i számában olvasható) 

 

Az Őrhalom–Ipolyvarbó közti Ipoly-híd pályázatáról tárgyaltak 
2016. december 7. – hirek.sk 

Szakmai tanácskozást tartottak december 7-én elsősorban az Őrhalom-Ipolyvarbó között 

építendő Ipoly-híddal kapcsolatos pályázatról, illetve e határmetszési pont tervezetének és 

engedélyeztetésének az előkészítéséről az ipolyvarbói községi hivatalban. 

 

MKP: Nagyszombat megyei költségvetése kedvező 
2016. december 7. – hirek.sk, Új Szó 

Kedvező a Nagyszombati Megyei Önkormányzat költségvetése a 2017-es évre: 

kiegyensúlyozott, a tervek szerint mintegy 155 millió eurós bevételhez igazodik a kiadási oldal 

is, ugyanakkora összeggel – tájékoztatott az MKP frakciójának nevében Berényi József, 

Nagyszombat megye alelnöke. „Bízom benne, hogy a 2017-es Nagyszombat megyei 

költségvetés pozitívan befolyásolja majd a Galántai és Dunaszerdahelyi járások lakóinak 

életét” – hangsúlyozta az MKP frakciójának nevében Berényi József. 
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Az Európai Bizottság felszólította a kormányt a vasúti kétnyelvűség rendezésére 
2016. december 7. – hirek.sk 

A felvidéki jogsértések ügyében beadott petíciókról, a Sokszínű Európa című pályázati 

kiírásról, továbbá az Európai Parlament és több uniós tagország élén várható változások 

Európát érintő esetleges következményeiről, valamint Szlovákia soros uniós elnöki 

feladatkörének ellátásáról is kérdezte a hirek.sk Csáky Pált, a Magyar Közösség Pártja európai 

parlamenti képviselőjét. 

 

Hazai magyar televíziót indítanának 
2016. december 8. – Új Szó 

November elején egyedi digitális televíziós frekvenciát ítélt oda egy losonci magáncégnek a 

Frekvenciatanács. A frekvencián egy új, országos szlovákiai magyar televízió indulhat. A 

Frekvenciatanácshoz kérvényt benyújtó losonci székhelyű, Kabel Telekom elnevezésű cég 

pályázatában a Régió TV névre keresztelt televíziónak kért országos frekvenciát. 24 órás 

adásidőt ígért a pályázatában, 17 százalékban híreket, 83 százalékban pedig politikai 

publicisztikát közvetítenének magyar nyelven – filmek, zene, vagy egyéb szórakoztató 

műsorok nem szerepeltek a dokumentumban. A televízió egyébként nemcsak Szlovákiában, 

hanem Magyarországon, Romániában és Szerbiában is sugározna. 

 

Elfogadta a kormány a VMSZ módosító indítványát 
2016. december 7. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Elfogadta a szerb kormány a Vajdasági Magyar Szövetség módosítási indítványát, amely a 

2017-es szerbiai költségvetés tervezetére vonatkozott – tette közzé Facebook oldalán Pásztor 

Bálint. A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetőjének bejegyzése szerint a Szabadkai 

Népszínház épületére 111, az Y-elágazásra 300, Palics fejlesztésére 10 millió dinár jut a jövő 

évi büdzséből. A köztársasági parlament a héten vitázik Szerbia 2017-es költségvetéséről. A 

képviselők várhatóan a hétvégén szavaznak. 

 

A VMSZ-DCSP képviselői csoport javasolta Korhecz Tamást az alkotmánybírói 
tisztségre 
2016. december 7. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség–Demokratikus Cselekvés Pártja képviselői csoport Korhecz 

Tamást, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnökét, a Magyar Mozgalom társelnökét javasolta a 

Szerbiai Képviselőháznak az alkotmánybíróság megüresedett kilenc bírói tisztségének 

egyikére – ezt erősítette meg a Magyar Szónak Pásztor Bálint, a frakció vezetője. A napilap 

szerint az indítvány elnyerte az illetékesek támogatását, így a jelölés immár hivatalos. A 

VMSZ azért javasolta Korhecz Tamást erre a tisztségre, mert a pártot nem a bosszú vezéreli, 

mutatott rá Pásztor Bálint. Hozzátette: továbbra is kitart korábbi nyilatkozata mellett, hogy 

ez a közösség megérdemli, hogy mindenki a szolgálatában állhasson, függetlenül aktuális 

politikai nézeteitől. 
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Felújításra kapnak pénzt vajdasági általános és középiskolák 
2016. december 7. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A tartományi kormány szerdai ülésén 53,5 millió dinárt különített el az általános és 

középiskolák felújítására. Összesen kilenc általános iskolát újítanak fel Veterniken, Óbecsén, 

Tiszakálmánfalván, Mačvanska Mitrovicán, Horgoson, Bajsán, Szávaszentdemeteren 

(Sremska Mitrovica), Pálmajoron (Banatsko Karađorđevo) és Szenttamáson, összesen 35,6 

millió dinár értékben. Két középiskola, az újvidéki Svetozar Miletić Gimnázium és a 

nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskola számára pedig 10,7 

millió dinárt különítettek el. A szabadkai Középiskolások Diákotthona számára 7,1 millió 

dinárt biztosítanak, hogy máshová helyezzék át a jelenleg az intézményben található 

trafóállomást. 

 

Ismertette az új pályázatokat a Prosperitati Alapítvány 
2016. december 7. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma 

A mezőgazdasági termékek jobb értékesítési feltételeinek megteremtése, egy termelési 

vertikum kialakítása is a célja a Prosperitati Alapítvány harmadik pályázati körében 

megjelent kiírásoknak. A gazdaságélénkítő program lehetőségeit Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke és Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője ismertette a 

Kishegyesen és Topolyán megtartott lakossági fórumon. 

 

Decentralizációnak nevezett centralizáció 
2016. december 7. – Kárpátalja 

Az elmúlt év eseményeiről és az előttük álló kihívásokról tanácskoztak Kárpátalja magyar 

polgármesterei a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulásának Jánosiban, 

december 3-án megtartott évzáró közgyűlésén. A közgyűlésen ezúttal is az ország 

közigazgatásának decentralizációjával kapcsolatos kérdések iránt volt a legnagyobb 

érdeklődés. A közgyűlésen közel 30 polgármester és képviselő-testületi tag jelent meg, 

továbbá Brenzovics László, Ukrajna Legfelső Tanácsának képviselője, Barta József, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, illetve a tanács magyar frakciójának tagjai. 

 

70 éves az ungvári magyar iskola 
2016. december 7. – Kárpátalja 

1946. október 18-án kiadott 352. számú rendeletével engedélyezte az Ungvári Városi Tanács 

egy hétosztályos magyar iskola megnyitását a Sztálin tér 20. szám alatti épületben (ma Petőfi 

tér). A romos épület felújítására a városi tanács nem adott pénzt, december másodikán 653 

tanulóval csak annak köszönhetően indulhatott be a tanítás, hogy a szülők önerőből végezték 

el az épület tatarozását és hozták rendbe a tantermeket. Az elmúlt hét évtized alatt a 

megyeszékhely egyetlen magyar iskolájaként rangot és elismerést vívott ki magának az 

intézmény. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20938/Felujitasra-kapnak-penzt-vajdasagi-altalanos-es-kozepiskolak.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=301858
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/07/decentralizacionak-nevezett-centralizacio
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/07/70-eves-az-ungvari-magyar-iskola
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Genfben is bemutatták a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét 
2016. december 7. – Kárpátalja 

November 24–25-én kilencedik alkalommal került sor az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) Kisebbségügyi Fórumára Genfben, amelyen idén vajdasági, felvidéki, erdélyi magyar 

érdekvédelmi szervezetek képviselői mellett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) is képviseltette magát Dolinai Zsuzsanna, az Ungvári Nemzeti Egyetem egyik 

oktatójának személyében. A fórum témája a kisebbségek helyzete a humanitárius krízisben. 

 

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen kétnyelvű űrlapokra van szükség 
2016. december 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

A kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról szóló stratégia eddigi eredményeinek 

beszámolóját vitatták meg és fogadták el a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottságának 

tagjai tegnap Ljubljanában. 

 

A szavalás kultúra, nyelv, magyarság, gondolkodás 
2016. december 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Szavalóverseny ünnep az ünnep előtt. A gondolkodás, a kultúra, a magyarság és 

persze a vers ünnepnapja. A vetélkedésen a muravidéki gyerekek évente bizonyítják, hogy 

képesek kiállni a színpadra, kihúzni magukat, a szemekbe nézni és fennhangon elmondani 

két egész komoly verset. 

 

Megalakult a Völgyifalui HK tanácsa 
2016. december 7. - Népújság 

A Völgyifalui Helyi Közösségben a pótválasztásokat követően nemrégiben új mandátumában 

ült össze a tanács, hogy megerősítse a mandátumokat, illetve megválassza vezetőit. Az öttagú 

testület egyhangúlag Kaszás Mihályt választotta elnöknek, míg helyettese Lázár Lenke lett. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016%2F12%2F07%2Fgenfben-bemutattak-karpataljai-magyar-kisebbseg-helyzetet
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174441906
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174441902
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/2002-megalakult-a-v%C3%B6lgyifalui-hk-tan%C3%A1csa.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 7. – Kossuth Rádió 

Bíró Rozália: olyan Erdélyt kell építeni, ahol biztonságban vannak a családok 

Olyan Erdélyt kell építeni, ahol biztonságban vannak a családok, van munkahely, lehet 

gyermeket vállalni és nevelni. - véli Bíró Rozália. A Bihar megyei RMDSZ-es képviselőjelölt 

szerint ehhez meg kell teremteni azt az anyagi biztonságot, a jólétet, amit a családok minden 

tagja megérdemel. Erről kérdezte Kolozsváron Bíró Rozáliát a Határok nélkül riportere. 

Beszélgetés Lendvai-Lintner Imrével, a KMCSSZ elnökével 

A nemzet kis diplomatáinak nevezte a Nyugaton, a tengerentúlon vagy a déli féltekén működő 

cserkészmozgalmak tagjait Lendvai-Lintner Imre. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

elnöke szerint a cserkészet magyarabb magyart és emberebb embert nevel, a nyugati 

szórványban élő magyaroknak és leszármazottaiknak pedig a család, az egyház és a vasárnapi 

iskolák mellett az egyik legfontosabb intézménye az anyanyelv gyakorlásának, a magyar 

kultúra és hagyomány ápolásának. A cserkészszövetség elnökével beszélgetett a Határok 

nélkül munkatársa még a Magyar Diaszpóra Tanács múlt heti budapesti ülésén. 

Közösségépítés és hagyományőrzés Gömörhosszún 

Ahogyan a cserkészet hagyományozódik nemzedékről nemzedékre, úgy adják át jó esetben a 

hétköznapi tudást is, így a disznóvágás- és feldolgozás "tudományát". Régen szinte minden 

falusi portán visított a disznó Tamás nap környékén, ugyanis hagyományosan akkor tartották 

a disznóöléseket. Ma már csak néhány háznál történik, s többnyire ott sem saját nevelésű, 

hanem vásárolt hízót dolgoznak fel. Miképpen a gömörhosszúszi Novákéknál is, ahol a család 

apraja-nagyja segédkezik. 

Divatbemutató Nádszegen 

Maradjunk még a Felvidéken, és látogassunk el a közösségépítés egy újabb helyszínére, 

Nádszegre, ahol Szarka Zsuzsan divattervező a "Divat, hagyomány, művészet" jegyében 

elindította a divatos délutánokat!  Volt tehát divatbemutató, beszélgetés, Gál Tamás színész 

verseket mondott és énekelt a nőkről a Csavarral vagyis a Csallóközi Vándorral. 

Irodalmi kávéház és könyvesbolt nyílt a Nagyváradi Várban 

Könyv, kávé, harmónia - ennek jegyében folytatjuk műsorunkat. Irodalmi kávéház és 

könyvesbolt nyílt a Nagyváradi Várban, ahol egy finom kávé vagy tea mellett lehet beszélgetni 

egymással. A könyvszalonban román és magyar nyelvű könyveket egyaránt lehet olvasni 

illetve vásárolni. Az alapítók úgy gondolják, az embereknek nagy szüksége van a közvetlen 

kapcsolatokra, ezt szeretnék elősegíteni. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-07_18:30:00&ch=mr1
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Átfogó monográfia jelent meg a pozsonyi Szent-Márton-székesegyházról 

Egy ácsmesternek, miközben próbafúrást végzett a dóm szentélyének mennyezetén, egy 

százkilós kőtömb a hátára zuhant. Az erős férfi eszméletét vesztve, magatehetetlenül feküdt a 

földön. Az esetről tudósító korabeli sajtó szerint állapota reménytelen volt...  így kezdődik a 

pozsonyi Szent Márton-székesegyház, vagyis a koronázó templom történetét bemutató 

monográfia, Halko József és Stefan Komorny munkája. Az ácsmester tragédiája megerősítette 

a 19. századi városatyákat, hogy nem halogathatják a 800 éves templom felújítását, különben 

összeomlik a magyar történelemben fontos szerepet játszó épület, amelynek déli kapuján 19 

uralkodó-jelölt lépett be, s távozott északi kapuján magyar királyként. A most megjelent, 

fotókkal gazdagon illusztrált kötet az első magyar nyelvű, átfogó monográfia a dómról. 

 

 

 


