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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János határon túli püspököket fogadott 
2016. december 8. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Áder János meggyőződése szerint az egyházak segítenek abban, hogy a kisebbségben élő 

honfitársaink nem veszítik el önmagukban a magyart. A köztársasági elnök erről a határon 

túli egyházi vezetők tiszteletére adott ebéden beszélt csütörtökön a Sándor-palotában. Az 

államfő azt mondta, hogy az egyházaknak pótolhatatlan szerepük van a határon túli 

magyarok életében.  Mint fogalmazott a történelem nemzetmegtartó feladatot is rótt 

egyházainkra, főként a kisebbségben élő közösségek esetében.  "Megkapaszkodni a hitben. 

Megkapaszkodni a nyelvben" - hangsúlyozta a köztársasági elnök. Értékelése szerint,  a 

templom a szakrális közösségen túl a találkozás, a magyar nyelv, a nemzeti érzés erős vára is. 

 

Orbán Viktor Szatmáron: ne lehessen átnézni a magyarokon! 
2016. december 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Minél nagyobb arányú részvételre biztatta a romániai magyarságot a vasárnapi parlamenti 

választásokon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szatmárnémetiben, miután tárgyalt 

Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. „Azt szeretném, ha nem lehetne átnézni a 

magyarokon” – mondta a közös sajtótájékoztatón a kormányfő, hangsúlyozva: a romániai 

magyaroknak ki kell állniuk az érdekeikért. A román–magyar együttműködés minőségét is 

jelentősen befolyásolja a romániai magyar közösség ereje – tette hozzá. Kijelentette azt is: 

Magyarország egy sikeres Romániában érdekelt. Jelezte, hogy ma a romániai magyar 

közösség környékén és az őt körülvevő román politikai világban vannak olyan jelenségek, 

amelyek fenyegetettséget jelentenek. „Úgy érezzük, hogy nem mindig kapják meg az itt élő 

magyarok az őket megillető tiszteletet, és úgy érezzük, hogy a fejlődésük elől nem segít a 

román hatalom minden lehetséges akadályt eltávolítani” – fejtette ki. 

 

Cioloș „illetlennek” tartja Orbán szatmári kijelentéseit 
2016. december 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Erdély Ma, Magyar 

Hírlap 

Dacian Cioloș román miniszterelnök szerint „illetlenek”, és „nem elegánsak” azok a 

kijelentések, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök tett Szatmárnémetiben, illetve azok, 

amelyeket korábban más magyar vezetők tettek Románia nemzeti ünnepével kapcsolatban – 

közölte Liviu Iolu román kormányszóvivő egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: a 

magyar kormányfő nyilatkozata nyilvánvalóan politikai célokat szolgál és a „választási 

logikát” követi. „Cioloș miniszterelnök úgy véli, hogy a magyar kormányfőnek 

visszafogottabban kellene megnyilvánulnia. A nemzeti jelképek iránti tisztelet szervesen 

hozzátartozik annak az Európai Uniónak és NATO-nak az alapértékeihez, amelynek mind 

Románia, mind Magyarország tagja” – mondta a kormányszóvivő. 
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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: erős frakcióban érdekelt a romániai magyarság 
2016. december 8. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap, Origo, Magyar Hírlap 

Egy erős magyar frakció, illetve lehetőség szerint a kormányzati részvétel a legfontosabb tétje 

a romániai magyarság szempontjából a hétvégi választásoknak – jelentette ki a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában. 

Kántor Zoltán azt mondta: lehetséges, hogy az RMDSZ még akkor is részt vehet a 

kormányzásban, ha nélküle is megszerzi valamelyik politikai erő a parlamenti mandátumok 

több mint felét. Hozzátette, hogy a felmérések szerint az alacsony részvételi arány a 

szociáldemokratáknak és az RMDSZ-nek kedvez, a magas pedig a liberálisoknak. 

 

Dragnea továbbra sem kormányozna az RMDSZ-szel 
2016. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Újfent megerősítette Liviu Dragnea, a vasárnapi parlamenti választáson az első hely 

megszerzésére legesélyesebbnek tartott Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, hogy csakis a 

Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) tudja elképzelni a közös kormányzást, az 

RMDSZ-szel nem. Dragnea a magyar kártyát is bedobta a kampány utolsó méterein: egy 

sajtótájékoztatón fölvetette, hogy Dacian Cioloş miniszterelnök – a PSD fő ellenfelének 

számító Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányfőjelöltje – azért nem reagált a Budapest és 

Bukarest között a román nemzeti ünnep kapcsán kirobbant újabb diplomáciai vitára, mert 

titkos megállapodása van az RMDSZ-szel a közös kormányzásról a választások után. Dragnea 

szerint nem elfogadható a „civilizált, de határozott" reakció hiánya „a Románia államiságát 

megkérdőjelező kijelentésekre". 

 

Nemzetbiztonsági kockázatként kezelik Horváth Annát? 
2016. december 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem tudni egyelőre, hogy a hatóságok mivel indokolják Horváth Anna esetében a teljes körű 

nemzetbiztonsági megfigyelésből származó lehallgatási engedély kibocsátását. A vádhatóság 

ezeknek a lehallgatásoknak az értelmezése alapján indított eljárást Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere ellen befolyással való visszaélés miatt. Gáspár Szilágyi János, Horváth Anna 

ügyvédje elmondta a Transindexnek, egyrészt a törvények és a procedúrák keretei között 

mindent elkövetnek, hogy utánajárnak annak, miért tartották indokoltnak Horváth Anna 

lehallgatását a hatóságok, másrészt fényt derítenének arra is, hogy legálisan volt-e kiállítva ez 

a lehallgatási parancs, vagy sem.  

 

Maskulik Csaba lett Szatmárnémeti városmenedzsere 
2016. december 8. – transindex.ro 

Maskulik Csaba lett Szatmárnémeti új városmenedzsere - dőlt el a december ötödikei írásbeli 

vizsgát és a csütörtöki interjút követően - írja polgármesteri hivatali forrásokra hivatkozva a 

PresaSM.ro helyi portál. A tisztséget eleinte hárman pályázták meg: Günthner Tibor, Gáti 
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István és Maskulik Csaba, ám végül csak Maskulik maradt versenyben. Maskulik 2008 óta 

városi tanácsos Szatmárnémetiben.  

 

Kiértékelte a kampányt Korodi és Tánczos 
2016. december 8. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kampányzárót és egyben kiértékelőt tartott csütörtökön az RMDSZ csíki képviselőjelöltje, 

Korodi Attila, valamint szenátorjelöltje, Tánczos Barna. Mindketten pozitívan értékelték az 

elmúlt intenzív három hetet. Kiemelték, hogy az idei kampány az előzőekhez viszonyítva 

sokkal emberközelibb volt, továbbá – a törvényes előírásoknak megfelelően – korrektebb is. 

Tánczos Barna kifejtette, hogy a csíki csapat felkészült a munkára, és kihívásként tekint az 

elkövetkező négy évre, hiszen 2018-től új alkotmányra, illetve a régiósítás beindulására kell 

számítani.  

 

Háromszéki kampányértékelő: közelebb kerültek az emberekhez a jelöltek 
2016. december 8. – transindex.ro, Krónika 

December 8-án, csütörtökön tartotta kampányzáró sajtótájékoztatóját az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezete, amelyen Tamás Sándor megyei elnök és Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere mellett a háromszéki magyar összefogás listáján induló hat 

képviselő- és szenátorjelölt is részt vett. Vasárnap sorsdöntő fordulathoz ér az erdélyi 

magyarok sorsa, most minden magyar ember tehet ennek érdekében - hangzott el a 

sajtótájékoztatón.  

 

Cseke Attila: megmérettetünk december 11-én 
2016. december 8. – maszol.ro 

„Románia parlamentjében 466 hely van, a kérdés, hogy magyarok hányat tudunk elfoglalni, 

hiszen nincsenek „nekünk fenntartott helyek”, pedig minél több helyünk lesz a román 

parlamentben, annál nagyobb lesz az erőnk” – mondta csütörtökön Cseke Attila, Bihar 

megyei RMDSZ-elnök, a bihari szenátorjelölti lista vezetője. Cseke Attila szerint az RMDSZ-

nek sikerült egységes magyar listát állítania, az egységes lista pedig élvezi az anyaország 

támogatását. 

 

Hová tűnt több mint ezerötszáz óvodás? 
2016. december 8. – szekelyhon.ro 

Míg öt évvel ezelőtt Maros megyében 7750 magyar óvodás volt, addig idén már csak 6069 

magyar kicsit írattak be óvodába a szüleik. Főként a szórványtelepüléseken zártak be emiatt 

óvodák, de a megyeszékhely több intézményében is szűntek meg csoportok. A teljes erdélyi 

magyarságra jellemző negatív demográfiai mutatók a magyar óvodai csoportok létére is 

kihatnak, ezzel együtt az erdélyi magyar oktatás alakulására is. Az előkészítő osztályok 

elindításával 2012-ben csökkent ugyan egy keveset az óvodások létszáma, mert a hatévesek 

átkerültek az iskolai rendszerbe, de a mutatók sokkal nagyobb változásról árulkodnak. 
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Feliratügy: „a végrehajtó jöjjön, s vegye le” 
2016. december 8. – szekelyhon.ro 

Továbbra sem tervezik levenni a magyar községháza feliratot a felsőboldogfalvi polgármesteri 

hivatalról, noha jogerős ítéletet hozott a táblabíróság ez ügyben. „A végrehajtó még nem jött, 

én pedig saját erőmből nem fogom levenni a magyar községháza feliratot a hivatalról. A 

végrehajtó jöjjön, s vegye le, de én ezzel nem foglalkozom” – jelentette ki ismételten Sándor 

József felsőboldogfalvi polgármester szerdán. Mint mondta, tény, hogy az intézménynek az 

állam által elfogadott megnevezése polgármesteri hivatal – legalábbis emiatt vesztettek pert –

, de nagyobb problémák is vannak az országban, minthogy a községháza feliratok miatt 

kelljen bíróságra járni. 

 

Menesztették az „autonómiázó" temesvári magyar alprefektust 
2016. december 8. – Krónika, maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, mno.hu 

Dacian Cioloș miniszterelnök a belügyminiszter javaslatára csütörtökön felmentette 

tisztségéből Marossy Zoltán Temes megyei alprefektust. Egy temesvári portálnak adott 

szerdai interjúban Marossy többek között az autonómia szükségességéről, és Románia 

nemzetállami önmeghatározása elhibázott voltáról beszélt – közölte csütörtökön a 

Hotnews.ro portál. Marossy Zoltánt a Pressalert.ro portálon szerda este élőben közvetített 

beszélgetésen magánemberi minőségben kérdezték a román–magyar viszony aktuális 

témáiról. A kötetlen hangvételű beszélgetés során azt próbálta elmagyarázni, hogy egy terület 

autonómiája nem azonos a terület elszakadásával, és az autonómia Európában arra 

megoldás, hogy a döntéseket minél közelebb hozzák az állampolgárokhoz. „Ez pedig 

Romániában is kívánatos. Én is szeretném, hogy legyen autonómia" – fogalmazott az 

alprefektus. 

 

Az MPP szerint nemzeti ügy a hétvégi parlamenti választás 
2016. december 8. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) képviselői csütörtöki sajtótájékoztatójukon az összefogás és a 

szavazáson való részvétel fontosságát hangsúlyozták. Salamon Zoltán, az MPP Hargita 

megyei szervezetének elnöke négy fő gondolat mentén foglalta össze a parlamenti választások 

fontosságát. „Az első az erdélyi többpártrendszer sajátos helyzete, hiszen helye és ideje van a 

versenynek, de ugyanúgy az együttműködésnek is. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati 

választás a programok ütköztetésének ad helyet, a parlamenti pedig a nemzeti 

együttműködésre alapuló közös fellépés színhelye. A második gondolat arról szól, hogy a 

parlamenti választás tulajdonképpen nemzeti ügy. A felelős politikához őszinte párbeszéd 

kell, és azokat is képviselnünk kell, akik csalódtak az eddigi képviseletben. A negyedik 

gondolat az, hogy az összefogásnak nincs alternatívája, hiszen a magyarokon kívül senki sem 

fog magyar érdekeket képviselni a román parlamentben. Arra kérünk minden felelős 

állampolgárt, hogy jöjjön el, és szavazzunk közösen a magyar összefogás listájára″ – 

hangsúlyozta Salamon. 
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Sepsiszentgyörgy támogatja a nagycsaládosokat és a vállalkozókat 
2016. december 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi nagycsaládosok támogatása, gazdaságfejlesztés, szemléletváltás az 

infrastruktúra-építésben, oktatás és életmód – ezeken a pilléreken alapul a csütörtökön 

bemutatott Sepsi 2020 stratégia. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a program 

bemutatásakor rámutatott, hogy Romániában a hatvanas években félmillió gyerek született, 

és a rendelkezésre álló legutolsó adat szerint tavalyelőtt 180 ezer csecsemő látott napvilágot 

az országban. Az Európai Unióban, Románia küzd a legnagyobb demográfiai problémával, és 

kormányoknak az elmúlt 27 évben nem volt semmilyen gyermekvállalást ösztönző projektje, 

csak a mélyszegénységben élők gyermekvállalását támogatják. 

 

Felelős cselekvésre biztatnak a püspökök 
2016. december 8. – Krónika 

Felelős cselekvésre, a parlamenti választásokon való részvételre buzdítják az erdélyi 

magyarokat a romániai római és görögkatolikus püspökök. 

 Közleményükben hangsúlyozzák, „egyetlen katolikus hívő ember sem lehet közömbös” 

aziránt, hogy az országban ki gyakorolja majd a törvényhozói hatalmat az elkövetkező 

időszakban, és arra biztatnak mindenkit, hogy az alapvető állampolgári jogot gyakorolva 

vegyen részt a politikai életben. „Arra bátorítunk minden keresztény embert, hogy azokra a 

jelöltekre adja le szavazatát, akik programjukban az élet kultúráját hirdetik, a család 

méltóságát, a teremtett világ védelmét, akik támogatják a gyengéket és a védteleneket, a 

születendő gyermekeket, a szegényeket, a társadalom peremére szorult embereket, a 

fogyatékosokat és az időseket” – fogalmaznak közleményükben a püspökök.   

 

10 000 lejes bírságot fog fizetni Antal Árpád 
2016. december 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kifizeti a tízezer lejes büntetést, majd be fogja bizonyítani, hogy rosszhiszeműen járt el 

Kovászna megye prefektusa, amikor kirótta rá a bírságot - jelentette ki csütörtökön Antal 

Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere hozzátette, a 10.000 lejes bírságot saját zsebéből és 

nem a polgármesteri hivatal költségvetéséből kell kifizetnie, a büntetést ugyanis kifejezetten 

az elöljáróra, nem pedig az általa vezetett intézményre szabták ki. A Kovászna megyei 

prefektúra szerdán nyerte meg azt a pert Antal Árpáddal szemben, amelyben 

Sepsiszentgyörgy polgármestere megfellebbezte a rá kirótt 10.000 lejes bírságot, amelyet 

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

visszaállítását a 2001/10-es törvény által előírt határidőre.  

 

Gulag-emléknapot tartott az EMNT Váradon 
2016. december 8. – Krónika 

Szükség van arra, hogy megemlékezzünk a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokra és 

kényszermunkásokra, hiszen a kommunista múlttal őszintén szembe kell nézni, és bűneit fel 

kell tárni a lehető leghitelesebben – jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke a szerdán Nagyváradon megtartott Gulag-emléknapon. A rendezvényt 
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az EMNT, a Magyar Polgári Egyesület és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) szervezte a 

Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: gyűlnek a megfeleletlen kérdések 
2016. december 8. – Krónika, Erdély Ma 

Eredménytelenül fejeződött be a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tanárainak a 

tárgyalása Nadia Raţă frissen kinevezett főtanfelügyelővel. Bár a pedagógusok sokat vártak a 

találkozótól, melyen Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes is részt vett, a közel három órás 

megbeszélés után sem tisztázódtak a problémáik – közölte érdeklődésünkre 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, az intézményvezetői tisztséggel kapcsolatos bizonytalan helyzetre 

viszont konkrét javaslattal nem rukkolt elő. 

 

Személyes élményekkel értékelték kampányukat az RMDSZ Maros megyei 
jelöltjei 
2016. december 8. – szekelyhon.ro 

Teljesen megújult csapattal vág neki a december 11-i választásoknak az RMDSZ marosszéki 

szervezete. Markó Bélát, Borbély Lászlót, Kelemen Atillát és Kerekes Károlyt Novák Zoltán, 

Vass Levente, Csép Andrea, Biró Zsolt és Császár Károly készül váltani. Amint Kovács 

Levente, az RMDSZ ügyvezető elnöke fogalmazott, a politikai pályát mintegy negyed 

évszázada uraló „megbecsült és tapasztalt nagyöregek helyébe egy fiatal, felkészült gárda lép 

be”. 

 

Az utolsó felmérés csak két pártnak jósol biztos parlamenti képviseletet 
2016. december 9. – Krónika, MTI 

Csak két párt – a győzelemre legesélyesebb Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) – lehet biztos abban, hogy a hét végi választásokon parlamenti 

mandátumot szerez a csütörtökön közzétett utolsó felmérés adatai szerint. Az IRES 

közvélemény-kutató intézet felmérése szerint rajtuk kívül további három román párt és az 

RMDSZ haladja meg az ötszázalékos parlamenti küszöböt a kutatás háromszázalékos 

hibahatáránál kisebb mértékben. A Digi 24 hírtelevízióban ismertetett adatok szerint a 

megkérdezettek 44 százaléka a PSD-re, 23 százaléka a PNL-re készül szavazni. 

 

Parlamenti választások: rajt előtt 
2016. december 9. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ amúgy viszonylag kényelmes helyzetben várja a 

voksolást, hiszen egyik ellenfelét, az MPP-t két befutó parlamenti hellyel semlegesítette, a 

másik, az EMNP pedig nem indul. Ráadásul az alternatív parlamenti küszöbnek 

köszönhetően az ötszázalékos küszöb elbukása esetén sem kell aggódnia, hiszen még úgy is 

alig néhány fővel kevesebb honatyát küldhet a parlamentbe. Persze ha az RMDSZ nem lépné 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vasarhelyi-iskolaugy-gyulnek-a-megfeleletlen-kerdesek
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szemelyes-elmenyekkel-ertekeltek-kampanyukat-az-rmdsz-maros-megyei-jeloltjei
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szemelyes-elmenyekkel-ertekeltek-kampanyukat-az-rmdsz-maros-megyei-jeloltjei
http://www.kronika.ro/belfold/az-utolso-felmeres-csak-ket-partnak-josol-biztos-parlamenti-kepviseletet
http://www.kronika.ro/velemeny/parlamenti-valasztasok-rajt-elott
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át a küszöböt, az óriási imázsveszteséget jelentene a választók és a most mellé állt magyar 

kormánypártok előtt is, ezért már a kampányidőszakot megelőzően – kihasználva az amúgy 

valóban erősödő magyarellenes lépéseket – a szövetség igyekezett a magyar–román 

konfliktusra kihegyezni a kampányát, apokaliptikus következményekkel riogatva a magyar 

közösséget arra az esetre, ha nem lépné át a parlamenti küszöböt. Vasárnap eldől, mennyire 

sikerül mozgósítani a magyar választókat ezzel a retorikával”. 

 

Băsescu és a „magyar komplexusok” 
2016. december 9. – Krónika 

Traian Băsescu volt államfő szerint a magyaroknak „komplexusaik vannak a románokkal 

szemben”, ennek tudhatók be a magyar politikusok legutóbbi, Romániával kapcsolatos 

reakciói. „Ha valaki leköp a nemzeti ünnepeden, külügyminiszterként nem teheted meg, hogy 

ne reagálj nagyon keményen” – fogalmazott. Annak kapcsán, hogy Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a magyaroknak nincs mit ünnepelniük december 

elsején, eltiltotta a román rendezvényeken való részvételtől a magyar diplomatákat, úgy 

fogalmazott, a románoknak sem tetszik a magyar nemzeti ünnep, mégis tiszteletben tartják. 

 

A kereskedőházak segítik a magyar-szlovák kapcsolatok bővülését 
2016. december 8.  – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok dinamikusan bővülnek, a további növekedés 

érdekében a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) és a Szlovák Befektetési és 

Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (SARIO) együttműködési megállapodást írt alá 

csütörtökön Budapesten Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára rámutatott: a tavalyi adatok alapján Szlovákia 

Magyarország 3. legfontosabb kereskedelmi partnere, a magyar termékek egyik legfontosabb 

külpiaca a szlovák gazdaság, a kétoldalú kapcsolatok dinamikusan fejlődnek. A két ország 

kölcsönösen függ egymástól, az együttműködés szoros. Az MNKH hét regionális irodával 

rendelkezik Szlovákiában a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolatok erősítése 

érdekében. 

 

Hamarosan megalakul a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 
2016. december 8. – hirek.sk 

December 8-án, csütörtökön este Párkányban ér véget az a dél-szlovákiai bemutatkozó és 

kapcsolatépítő roadshow-sorozat, amely a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 

január végi hivatalos komáromi alakuló ülését előzte meg. A szövetség két alapítója, Iván 

Tamás és Mészáros Attila összesen nyolc nagyobb felvidéki magyarlakta városban találkozott 

az új kezdeményezés iránt érdeklődő helyi vállalkozókkal – esetleges jövendő tagtársakkal. 
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20161208160023/A-kereskedohazak-segitik-a-magyar-szlovak-kapcsolatok-bovuleset.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161208184313/Hamarosan-megalakul-a-Szlovakiai-Magyar-Fiatal-Vallalkozok-Szovetsege.html
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Sok fiatal támogatja a szélsőségeseket 
2016. december 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Fiatalok a virtuális világban – a demokrácia lehetőségei és veszélyei címmel végzett kutatás 

eredményére hivatkozva Marián Velšic, az IVO munkatársa elmondta: egyre nő annak a 

lehetősége, hogy az olyan pártok, mint a Kotleba vezette Mi Szlovákiánk – Néppárt 

népszerűvé váljanak a fiatalok körében. A 18-39 éves korosztályt megkérdezve az derült ki, 

hogy a populáció 34 százaléka egyetért Kotleba pártjának politikájával. Ha a választásokon 

ilyen magas támogatottságot élvezne Kotleba Mi Szlovákiánk – Néppártja, az azt jelentené, 

hogy a lakosság 23,5 százaléka rájuk adná voksát. 

 

Magyar választási perspektívák Romániában 

2016. december 8. – Csinta Samu – Magyar Idők 

Masszív vérátömlesztés és több mint tíz éve nem tapasztalt összefogási kísérlet üzenetként 

való bemutatása jellemezte a december 11-i romániai parlamenti választás magyar 

előkészületeit. A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) az időközben 

felbukkanó alternatív honi magyar pártkísérletekkel szemben hosszú ideig tanúsított 

splendid isolation típusú magatartását felülírta a történelem. A magyar kormánypártok és az 

RMDSZ közötti, Kelemen Hunor első elnöki mandátumától újragombolt barátság a Fidesz 

által éveken át favorizált Magyar Polgári Párttal közös listába torkollt. Ettől remélik, hogy a 

romániai magyarság legnagyobb képviseleti szerve a főkapun vonulhat be a parlamentbe. 

 

Egy közösség helyzetéről 
2016. december 9. – Pataki Tamás – Magyar Idők 

Ha tudni szeretnénk, milyen, amikor egy közösségre ráköszönt a világvége, akkor a kelet-

romániai, Tulcea megyei Malkotschon (Malcoci) megtudhatjuk. Hogyan jön létre, hogyan 

tűnik el egy közösség a föld színéről? – erre keresi a választ Vajda Ferenc Attila a 

Magyarországi Németek Házában megnyílt kiállításán. A bukaresti fotográfus 2007-ben 

dobrudzsai vándorlásai során fedezte fel Malkotscht, azóta máshogy gondolkodik a közösség, 

a tér és az idő fogalmáról. A tárlatot a Bukaresti Magyar Intézet közreműködésével hozták 

Budapestre, ennek apropóján beszélgettünk Kósa András László igazgatóval az intézet 

rendezvényeiről. 

 

Olasz alkonzulátus nyílt Szabadkán 
2016. december 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Olaszországnak eddig Belgrádon kívül nem volt irodája Szerbiában, ma viszont megnyitották 

az ország alkonzulátusát Szabadkán. A lépést a két ország gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatainak elmélyítéseként értékelik, írja a Beta. Giuseppe Manzo olasz nagykövet a mai 

eseményen bemutatta Carmine Tarallót, aki Olaszország tiszteletbeli szabadkai alkonzulja 

lesz. Manzo a megnyitó után Igor Mirović tartományi kormányfővel, valamint a Vajdaságban 

tevékenykedő olasz vállalkozókkal is találkozott. 
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http://felvidek.ma/2016/12/sok-fiatal-tamogatja-a-szelsosegeseket/
http://magyaridok.hu/velemeny/magyar-valasztasi-perspektivak-romaniaban-1230208/
http://magyaridok.hu/kultura/egy-kozosseg-helyzeterol-1239376/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20942/Olasz-alkonzulatus-nyilt-Szabadkan.html
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Templomok felújítására írt ki pályázatot a tartomány 
2016. december 8. – Vajdaság Ma 

A tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási közösségekkel való kapcsolattartásért 

felelős titkárság rendkívüli pályázatot írt ki védett műemléknek számító templomok 

felújításának pénzelésére Vajdaság területén. A pályázat szövege szerint az eszközöket 

bejegyzett egyházak és vallási közösségek, valamint az általuk alapított szervezetek és 

intézmények építkezésének, jótékonysági és tudományos tevékenységeinek 

társfinanszírozására hagyják jóvá. A pályázatra kizárólag püspökségek és exarchátusok 

jelentkezhetnek, s csak egy projekttel, egy templom felújítására vonatkozóan. 

 

Közvita a Vajdasági RTV műsoráról Újvidéken 
2016. december 8. – Pannon RTV 

Konstruktív és eredményes vita alakult ki csütörtökön a Vajdasági Rádió és Televízió idei 

utolsó közvitáján, amelyet Újvidéken tartottak. A médiaház eleget téve törvényes 

kötelezettségének, összesen hat településen tartott közmeghallgatást az elmúlt hetekben 

Vajdaságban. A Vajdasági RTV idén Újvidék mellett Zentán, Rumában, Szikicsen, Versecen és 

Nagybecskereken tartott közvitát. 

 

Bemutatták „A vajdasági római katolikus templomok építészete 1699 és 1939 
között” című kiadványt 
2016. december 8. – Vajdaság Ma 

Bemutatták Újvidéken „A vajdasági római katolikus templomok építészete 1699 és 1939 

között” című kiadványt. A könyv a vajdasági katolikus közösségek által létrehozott 

építményeket számos fénykép, műszaki rajz és levéltári dokumentum segítségével mutatja be. 

Az eseményen Pásztor István tartományi házelnök elmondta, a kiadvány az itt élő katolikus 

közösség életerejéről és történelméről tanúskodik, ugyanakkor egy közép-európai történetet 

is elmesél, hiszen ezek a templomok sok olyan elemet tartalmaznak, amelyek párjai 

Budapesten, Münchenben, vagy éppen Bécsben találhatók. A történelmi jelentőségű 

gyűjtemény a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet kiadásában jelent meg egyelőre szerb és 

angol nyelven, de a tervek szerint jövőre lehetőség teremtődhet magyar és német nyelven is 

megjelentetni. 

 

Pásztor Bálint: Korhecz Tamás a legfelkészültebb jelölt 
2016. december 8. – Pannon RTV 

Korhecz Tamásnak, a Magyar Nemzeti Tanács egykori elnökének a neve is szerepel azon a 

nem hivatalos listán, amely az új alkotmánybíró-jelöltek adatait tartalmazza. A jogászt a 

Vajdasági Magyar Szövetség jelölte erre a pozícióra. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor 

kerül a képviselőház elé az új alkotmánybírák kinevezésének az ügye, a régi testület kilenc 

tagjának mandátuma azonban december 12-én lejár. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági 

frakcióvezetője a jelölés indokairól beszélt a Pannon RTV-nek. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20940/Templomok-felujitasara-irt-ki-palyazatot-a-tartomany.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=302257
http://pannonrtv.com/web2/?p=302198
http://pannonrtv.com/web2/?p=302198
http://pannonrtv.com/web2/?p=301937
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Idén is kiosztásra kerültek a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 
ösztöndíjai 
2016. december 8. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (továbbiakban ZISZK) 2016-ban is felvételt 

hirdetett kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató felsőoktatásban 

tanuló hallgatók számára. A pályázatot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hirdette meg a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának támogatásával a 2016/2017-es tanév 10 hónapjára. A Szakkollégiumra 

2016. május-szeptember között lehetett jelentkezni. 

 

Az 1944-45-ös délvidéki mészárlás drávaszögi magyar áldozataira emlékeztek 
2016. december 8. – Új Magyar Képes Újság 

A Hegyalja Magyar Ifjúsági Egyesület és a vörösmarti református egyházközség az 1944-45-ös 

délvidéki mészárlás horvátországi magyar áldozataira emlékezett vasárnap. A program 

keretében a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány vándorkiállítását, 

valamint Teleki Júlia vajdasági magyar írónő témához kapcsolódó könyveit is bemutatták. 

 

Ifjúsági egyesület alakult Harasztiban 
2016. december 8. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton tartotta alakuló ülését a Haraszti Ifjúsági Egyesület. Régi tervük volt már az 

egyesület-alakítás, mert úgy vélik, érdekeiket eddig senki sem képviselte. Molnár Róbert, az 

egyesület egyik alapítója elmondta, örül annak, hogy végre meg tudtak alakulni. – Ez a csapat 

már évek óta működik, legjobb tudásunk szerint dolgozunk a falunkért. Bízom benne, hogy a 

bejegyzést követően még eredményesebben tevékenykedhetünk majd –  nyilatkozta. 

 

Húsz éve alakult meg a HMDK Isztria megyei egyesülete 
2016. december 8. – Új Magyar Képes Újság 

A hét végén ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a HMDK Isztria megyei szervezete. 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) alapszervezeteinek nagy része 

Baranya és Szlavónia területén működik, de több egyesületük a tömbtől távolabb, a 

szórványban tevékenykedik. Ezek egyike a HMDK Isztria megyei egyesülete, amely az elsők 

között alakult meg a tagszervezeteik közül. Lőcsei József, az Isztria megyei magyar egyesület 

elnöke a megalakulásuk 20. évfordulóján rendezett ünnepségen elmondta, két évtizede a 

kulturális értékek közvetítése és a magyar közösség megtartásának a szándéka vezérelte őket. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-is-kiosztasra-kerultek-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondijai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-is-kiosztasra-kerultek-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondijai/
http://www.kepesujsag.com/az-1944-45-os-delvideki-meszarlas-dravaszogi-magyar-aldozataira-emlekeztek/
http://www.kepesujsag.com/ifjusagi-egyesulet-alakult-harasztiban/
http://www.kepesujsag.com/husz-eve-alakult-meg-hmdk-isztria-megyei-egyesulete/
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Magyarul is beszélő új lelkészt! 
2016. december 7. – Népújság 

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa múlt szerdán tartotta 

meg 10. rendszeres ülését, melyen az egyesületek nemzetiségi programjainak támogatásáról 

döntöttek, megtárgyalták az általános iskola nemzetiségi programjainak finanszírozását és 

több egyéb aktuális dolgot. A nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek számára 

meghirdetett pályázat alapján benyújtott kérvényeket Roman Silvija tanácselnök ismertette: 

a határidőn belül a nemzetiségi programok kivitelezésére, az anyaországi egyesületek 

testvérkapcsolatainak ápolására és közös programok támogatására négy egyesület pályázott. 

Orbán Lajos polgármester felvetette, hogy a rövidesen nyugdíjba vonuló hodosi lelkész 

helyére az önkormányzat az evangélikus püspökségnél írásban kérvényezze egy olyan lelkész 

kinevezését, aki magyar nyelven is tud. A javaslattal a tanács egyetértett. 

 

A hatékonyság még hiányzik 
2016. december 7. – Népújság 

A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága keddi ülésén egy napirendi pont szerepelt, a 

kormány kétnyelvűségre vonatkozó intézkedési csomagja, vagyis pontosabban az intézkedési 

csomag 2015-ös évre vonatkozó beszámolója. Göncz László a bizottság alelnöke kifejtette, 

annak ellenére, hogy a beszámoló igencsak terebélyesre sikerült és természetesen lehet némi 

előrelépésről is beszélni a területen, képviselő kollégájával, Roberto Battellivel a bizottság 

elnökével újra kénytelenek voltak megállapítani, hogy a 2015–2018-as időszakra vonatkozó 

intézkedéscsomaggal a legnagyobb gond a megfelelő hatékonyság hiánya. Úgy tűnik, ezzel 

egyetértett a bizottság többi tagja is, így egyhangúlag határozatba foglalták, felszólítják a 

kormányt, az illetékes minisztériumokat, illetve az intézkedéscsomagot kidolgozó 

munkacsoportot, hogy a következő év május 31-ig minden közigazgatási, illetve bírósági 

eljárás esetére készítsék el az előírt kétnyelvű űrlapokat nyomtatott és elektronikus formában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 8. – Kossuth Rádió 

A választáson való részvételre buzdította a magyarságot Orbán Viktor 

Szatmárnémetiben 

Minél nagyobb arányú részvételre biztatta a romániai magyarságot a vasárnapi romániai 

parlamenti választásokon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szatmárnémetiben, 

miután tárgyalt Kelemen Hunorral, az  RMDSZ elnökével. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/1999-magyarul-is-besz%C3%A9l%C5%91-%C3%BAj-lelk%C3%A9szt.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/1998-a-hat%C3%A9konys%C3%A1g-m%C3%A9g-hi%C3%A1nyzik.html
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-08_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-08_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés Szatmár megye RMDSZ-es jelöltjeivel 

A következő percekben Szatmár megye két RMDSZ-es jelöltjét halljuk. Turos Lóránd a 

szenátusban szeretné képviselni az erdélyi magyarok érdekeit. Ő az Országos Audiovizuális 

Tanács magyar tagja. A romániai médiában - elsősorban a hírtelevíziók műsoraiban nem 

ritka, hogy durva támadások érik a magyar közösséget, az ezekért kirótt büntetések azonban 

jelentéktelenek. Arról beszél a szenátorjelölt, miként kellene változtatni a helyzeten. 

Az MPP is szavazásra buzdít  

Az RMDSZ választási szövetségese, a Magyar Polgári Párt is szavazásra buzdít.  A pártnak két 

befutó helye van az összefogás listáján, a Maros megyei körzetben Biró Zsolt pártelnök, és 

Kovászna megyében Kulcsár Terza József, a párt megyei elnöke. A Hargita megyei 

kampányuk mai sajtótájékoztatóján készült a Határok nélkül munkatársának összeállítása. 

A Szerbiai Alkotmánybíróság tagjának jelölik Korhecz Tamást 

A belgrádi Politika napilap internetes honlapja szerda este hozta a hírt, hogy a szerbiai 

parlament Korhecz Tamás jogászt, a Vajdasági Magyar Szövetség riválisának számító Magyar 

Mozgalom társelnökét jelöli a Szerbiai Alkotmánybíróság tagjainak sorába. Azóta az is 

kiderül, hogy éppen a VMSZ képviselői kezdeményezték Korhecz alkotmánybíróvá 

választását. 

 

Beadvány az ukrán államfőhöz és miniszterelnökhöz a kisebbségek ügyében 

Beadvánnyal fordult a Kárpátaljai Megyei  Tanács az ukrán államfőhöz és miniszterelnökhöz: 

ne engedjék, hogy az új ukrán oktatási törvény korlátozza a kisebbségek jogait. A  

jogszabálytervezet megszüntetné az önálló nemzetiségi oktatást, így a magyar iskolákat is 

Kárpátalján. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt Barta Józsefet, a KMKSZ, és a 

megyei tanács alelnökét hallják. 

December 8-a Csiky Gergely születésének 174. évfordulója 

December 8. a színműíró és műfordító Csiky Gergely születésének 174. évfordulója. Az író 

nevét a kaposvári és a temesvári magyar színház, továbbá az aradi magyar iskolaközpont 

viseli. Csiky Gergely az arad-hegyaljai Pankotán született és Aradon végezte általános és  

középfokú tanulmányait, majd Temesváron és Pesten papneveldébe járt. Felszentelt pap volt 

már, amikor mégis inkább az írói pályát választotta. Az aradi iskolában róla emlékeztek meg 

szerda délelőtt.  

Szerdán este Temerinben lépett fel a Kossuth-díjas Kaláka együttes 

Vajdasági koncertkörútja első állomásán, szerdán este Temerinben lépett fel a Kossuth-díjas 

Kaláka együttes. Karon ülő csecsemőkkel, óvodásokkal, kisiskolásokkal és szüleikkel telt meg 

a Szent Rozália plébániatemplom az együttes adventi hangversenyének hírére. Gryllusz 

Dániellel, az együttes vezetőjével az első koncert előtti percekben beszélgetett a Határok 

nélkül riportere. 


