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Nyomtatott és online sajtó 
 

6,2 százaléka van az RMDSZ-nek 99 százalékos feldolgozottságnál 
2016. december 12. - MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Idők, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Központi Választási Iroda a december 11-i parlamenti választásokon leadott szavazatok 99%-

át dolgozta hétfő reggel 7 óráig. A Szociáldemokrata Párt több mint 46 százalékkal nyerte meg 

a választásokat, és szabadelvű szövetségese, az ALDE is kényelmesen bejut a parlamentbe 5,6 

százalékkal. A baloldalon így meglesz a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség. A 

jobboldalon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 20 százalékon áll, az internetgeneráció lázadóit 

tömörítő, idén alakult Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pedig 8,5 százalékot ért el. 

Az RMDSZ-listára a voksok 6,3 százalékát adták, ami nagyjából megfelel a magyarság 

országos 6,5 százalékos számaranyának. 

 

„Átlépte” a küszöböt az RMDSZ, tarolt a PSD 
2016. december 11. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet, 

Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Kolozsváron értékelte a nem hivatalos eredményeket, 

megköszönve a romániai magyaroknak, hogy minden nehézség ellenére megmutatták: erős 

közösséget alkotnak. A politikus szerint az RMDSZ eredménye visszaigazolja, hogy a Magyar 

Polgári Párttal (MPP) kötött összefogás, Székelyföld és a szórvány szolidaritása meggyőzte a 

magyarokat, miszerint az RMDSZ elkötelezett az ország jobbá tétele iránt, és hogy csak egy 

magyar alakulat képviselheti a magyarok érdekeit. 

 

Semjén Zsolt: meghozta eredményét a magyar összefogás 
2016. december 11. – MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

Meghozta eredményét a magyar összefogás, a jövőben erős képviselete lesz az erdélyi 

magyarságnak a román törvényhozásban – így reagált a román parlamenti választások 

eredményére Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az MTI-hez vasárnap 

este eljuttatott közleményében. A politikus ebben hangsúlyozta, „ez a nagyszerű eredmény 

visszaigazolta, hogy a magyarság sorskérdéseiben erkölcsi parancs az összefogás, és nem 

engedhető meg a széthúzás”. Semjén Zsolt hozzátette: „köszönet illet minden felelősen 

gondolkodó, nemzetünkért, erdélyi közösségünkért cselekvő magyart, aki szavazatával 

hangsúlyos képviselethez juttatta képviselőinket Bukarestben”. 

 

Másfél milliárd forintot kapnak a magyar kormánytól jövőre az erdélyi magyar 
óvodák 
2016. december 10. – transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Csaknem másfél milliárd forint jut Erdélybe a magyar kormány 2017-2018-ra meghirdetett 

óvodafejlesztési programja keretében - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 
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államtitkár szombaton Sepsiszentgyörgyön, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. Az államtitkár 

közölte, hogy 900 millió forintot mintegy kétszáz játszótér kialakítására fordíthatnak, 300 

millió forint az óvodák eszközfejlesztésére jut, 227 millió forintot pedig módszertani 

fejlesztésekre költhetnek. Az államtitkár elmondta: számítanak az RMPSZ segítségére az 

összeg felhasználásában. 

 

Csíksomlyói szentmisével zárult a Márton Áron-emlékév  
2016. december 9. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Márton Áron püspöki kinevezése 77. évfordulóján tartott csíksomlyói szentmisével zárult 

péntek este a Márton Áron-emlékév. A csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek személyes élményei alapján idézte fel a szent életű 

püspök alakját. Elmondta: római diákként maga is jelen volt, amikor az azóta boldoggá 

avatott VI. Pál pápa Márton Áron fogadása után az erdélyi fiatalokhoz fordult, és arra kérte 

őket, hogy szívleljék meg Márton Áron szavait, mert szent püspökük van. Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédében az emlékév eseményeit idézte 

fel. Úgy vélte: akkor maradunk hűek Márton Áron szelleméhez, ha ma sem hajlunk meg 

semmilyen hatalmi önkény előtt.  

 

Sikerrel zárult a magyar kormány által támogatott kárpátaljai magyar 
nyelvtanfolyam 
2016. december 10. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Vajdaság Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, 

kormany.hu 

Nagy sikerrel zárult a Miniszterelnökség által Kárpátalján ukránok számára meghirdetett 

ingyenes magyar nyelvoktatási program első szakasza, amelynek az elvégzéséről szóló 

bizonyítványt mintegy ezren vették át szombaton Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott bizonyítványosztó ünnepségen Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztos hangsúlyozta: az előzetes felmérés reményen felül nagy érdeklődést 

jelzett a magyar nyelv tanulása iránt Kárpátalja többségi nemzethez tartozó lakossága 

körében. Ennek a más országokhoz képest szokatlanul nagy érdeklődésnek köszönhetően a 

féléves tanfolyamra az eredetileg várt 500 fő helyett több mint kétezren jelentkeztek - fűzte 

hozzá. 

 

Az IKSZ vállalkozói fórumokkal, célzott pályázatokkal segítené a kárpátaljai fiatal 
vállalkozókat 
2016. december 10. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Vállalkozói fórumokkal, célzott gazdaságfejlesztési pályázatokkal is segítené a kárpátaljai 

fiatal vállalkozókat az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Nacsa Lőrinc, a szervezet 

elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatója után az MTI-nek elmondta: a kárpátaljaiakat is 
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szeretnék bevonni a Kárpát-medencei magyar fiatal vállalkozók ernyőszervezetébe, amelynek 

létrehozását pár héttel korábban jelentették be. Szeretnének továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja között vállalkozói fórumokat indítani 35 év alatti fiataloknak. Dobsa 

István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke megköszönte 

a magyar kormány folyamatos és egyre bővülő támogatását. 

 

Orbán az ETV-nek: a választás tétje összefügg a magyarság megmaradásával 
2016. december 9. – transindex.ro, Krónika 

Nagy hiba lenne kimaradni a román törvényhozásból, a vasárnapi parlamenti választások 

tétje szoros összefüggésben van az erdélyi, partiumi magyarság megmaradásával - nyilatkozta 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Erdélyi Magyar Televíziónak. Orbán 

Szatmárnémetiben tett csütörtöki látogatása alkalmával adott interjút a tévének, amelyet 

pénteken YouTube-csatornáján is elérhetővé tett az ETV.  

Seszták Miklós: a magyar kormánynak nem mindegy, hogy mi történik vasárnap 
2016. december 9. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Magyarországnak fontos, hogy egységes és erős magyar képviselet legyen a román 

parlamentben - jelentette ki pénteken Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az erdélyi 

Csíkkarcfalván. A miniszter azt követően nyilatkozott, hogy megtekintette a csíkszeredai 

Székelyföld Labdarúgó Akadémiát és a csíkkarcfalvi Székelyföldi Jégkorong Akadémiát, 

amelyeket a magyar kormány is finanszíroz. Seszták Miklós újságírói kérdésre válaszolva 

elmondta: a magyar kormánynak nem mindegy, hogy mi történik vasárnap a romániai 

parlamenti választáson, és arra buzdította a romániai magyar választókat, hogy menjenek el 

voksolni, és szavazzanak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által vezetett 

magyar választási együttműködésre.  

 

Bíróság elé állítják Kászonaltíz polgármesterét 
2016. december 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bíróság elé állítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Kászonaltíz 

polgármesterét, András Zoltánt. A vádhatóság szerint a Hargita megyei község elöljárója 

bűnrészességet vállalt hamis vagy nem teljes mértékben a valóságot tükröző dokumentumok 

és nyilatkozatok rosszhiszemű felhasználásában, hogy európai pénzalapokra tegyen szert. A 

DNA által az Agerpres hírügynökségnek elküldött közlemény szerint ugyanabban az ügyben 

törvény elé állították Marius Piroşcát, a település állati eredetű biotermékek értékesítésével 

foglalkozó egyesületének törvényes képviselőjét is. 

 

Vádat emeltek Csernáton RMDSZ-es elöljárója ellen is 
2016. december 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Bíróság elé állítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Bölöni Dávidot, Csernáton 

polgármesterét európai alapok jogtalan megszerzése miatt. A DNA pénteki, az Agerpres 

hírügynökséghez elküldött közleménye szerint a Kovászna megyei település RMDSZ-es 
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színekben megválasztott elöljárója hamis vagy nem teljes mértékben a valóságot tükröző 

dokumentumokat és nyilatkozatokat használt fel rosszhiszeműen, hogy európai pénzalapokra 

tegyen szert. 

 

„Az RMDSZ olyan, mint a mobiltelefon: fel kell tölteni" 
2016. december 9. – Krónika 

Szeben megyében veszélybe kerülne a magyar közösség helyzete, ha az RMDSZ kiesne 

azokról a helyekről, ahol az érdekképviseletet mindeddig ellátta – hangzott el az alakulat 

medgyesi kampányzáróján. Balázs Botond, az RMDSZ képviselőjelöltje a medgyesi Millenium 

Házban megtartott csütörtök esti rendezvényen úgy vélekedett, elsőként a medgyesi magyar 

oktatás kerülne veszélybe, de elmaradnának a kulturális rendezvények, az egyesületek 

támogatása, egyáltalán a Millennium-Ház működtetése, ahol mintegy tíz szervezet lelt 

otthonra. 

 

Meghalt Bárányi Ferenc bánsági orvos, író, politikus 
2016. december 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro 

Hosszan tartó, súlyos betegség után életének 81. évében elhunyt Bárányi Ferenc temesvári 

orvos, író, politikus, a bánsági magyarság kiemelkedő személyisége, első szabadon választott 

parlamenti képviselője, volt romániai egészségügyi miniszter, a romániai Máltai 

Szeretetszolgálat alelnöke – közölte pénteken az MTI-vel a család. 

 

Üresen marad a zászlórúd a csíkszeredai Szabadság téren 
2016. december 9. – szekelyhon.ro 

Nem lehet felhúzni a júniusban a rendőrség által levett és elkobzott székely zászlót a 

csíkszeredai Szabadság téren a Hargita Megyei Törvényszék döntése értelmében. Az elsőfokú 

ítélet ellen fellebbezés nyújtható be.  

 

Elfogyott a gyerekközösség a kis udvarhelyszéki települések tanegységeiből 
2016. december 9. – szekelyhon.ro 

Egyre kevesebb a gyerek az udvarhelyszéki falvakban – panaszolják a pedagógusok –, ennek 

következtében az utóbbi tíz évben több település óvodájában is megszűnt az oktatás. A kiürült 

óvodaépületek jó része kihasználatlanul áll.  

 

A levélszavazatot igénylőknek alig több mint fele küldte vissza voksát 
2016. december 9. – transindex.ro 

4561 levélszavazatot tartalmazó borítékot kapott kézhez a Román Posta december 8-án 24 

óráig. A posta közleménye szerint a legtöbb levélcsomagot Spanyolországba (2794), 

Olaszországba (1228), Moldova Köztársaságba (880), Németországba (618) és Nagy-

Britanniába (594) küldték ki. Spanyolországból 714, Németországból 533, Nagy-Britanniából 

515, Franciaországból 469, Moldova köztársaságból pedig 414 szavazat érkezett vissza. A 
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levélszavazatokat csütörtök éjfélig lehetett elküldeni. Összesen 8889 külföldön élő román 

állampolgár igényelte a levélben szavazást.  

 

Pedagógus fórumot szerveztek Nagybányán 
2016. december 9. – transindex.ro 

December 8-án első alkalommal került sor Pedagógus Fórum megszervezésére magyar 

pedagógusok számára Nagybányán, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR), a Nagybánya 

Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács (NTIET), valamint a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége által. A Pedafórumot évente több alkalommal szervezi meg a KIFOR, és a program 

sikerén felbuzdulva úgy döntöttek Nagybányán is megszervezik az eseményt a Nagybánya 

Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács közreműködésével.  

 

BEC: 39,49%-os volt a részvétel 
2016. december 11. – transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

A BEC végleges részvételi adatai szerint 21 óráig országosan a szavazásra jogosultak 39,49%-a 

adta le voksát. 2012-ben 41,72%, 2008-ban 39,67% volt a részvétel. A részvételi arány Hargita 

44,59%), Kolozs (40,48%), Bihar (43,80%), Arad (36,55) és Temes (35,35%) megyékben is 

meghaladta a 2012-es parlamenti választásokon mért részvételi arányokat. Kovászna 

megyében a választásra jogosultak 38,25, Maros megyében a 38,34%-a adta le voksát. 

 

Választások után 
2016. december 11. – Krónika 

Mire e sorok megjelennek, minden valószínűség szerint már sejteni lehet, ki vezeti Romániát 

az elkövetkező négy évben, mint ahogy azt is, hogy osztanak-e lapot az RMDSZ-nek. Mivel 

nem vagyunk jövőbelátók, nem bocsátkozunk jóslatokba, inkább arról kívánunk pár szót 

szólni, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg a leendő kormánnyal szemben, 

pártszínezettől függetlenül. Első és legfontosabb, sőt legsürgősebb teendőjük a 2017-es évi 

állami költségvetés kidolgozása. A kampányban – és mivel nálunk a korteskedés nemcsak egy 

hónapig tart, így az elmúlt bő egy évben – csak úgy röpködtek a számok, nőttek a fizetések, 

csökkentek az adók. Főként a baloldal jeleskedett e téren, s olyan soha nem látott gazdasági 

növekedést is ígértek a növekvő kiadások mellett, hogy a józan gondolkodású ember csak 

kapkodta a fejét. 

 

RMDSZ-es feljelentés magyarellenes SMS-ek miatt 
2016. december 11. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Feljelentést tesz az RMDSZ ismeretlen tettes ellen a rendőrségen a választások napján SMS-

ben terjedő magyarellenes üzenetek miatt – mondta az MTI-nek Kovács Péter, a szövetség 

ügyvezető elnöke. A szövetség vasárnap közleményben számolt be arról, hogy több megyében 

is olyan SMS-eket küldözgetnek a választópolgároknak, amelyek arra buzdítják a román 

szavazókat, hogy járuljanak minél nagyobb számban az urnákhoz azért, hogy kiszorítsák a 

magyarokat a parlamentből. 
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Csíkszeredában mentek el a legnagyobb arányban szavazni a jelentős magyar 
lakosságú városok közül 
2016. december 11. – transindex.ro 

A jelentős magyar lakosságú erdélyi városok közül Csíkszeredában mentek el legnagyobb 

arányban szavazni. A választásra jogosultak 47,19%-a voksolt Csíkszeredában az urnazárásig. 

 

A magyar részvétel nemcsak beérte, de még le is előzte az országos részvételt 
urnazárásig 
2016. december 11. – maszol.ro, transindex.ro 

Barna Gergő összegzése szerint megfordult az a tendencia, hogy a magyarok részvétele 

elmarad az országos átlagtól. A becslés szerint a magyar részvétel meghaladja az országos 

részvételt (39,5%), 40,1 százalékra tehető, a részvétel a régiók közül Moldvában volt a 

legalacsonyabb, 36,6 százalék. 

 

Az USR-nél kibontották a pezsgőt 
2016. december 11. – transindex.ro 

„Nem vagyok teljesen megelégedve az eredménnyel, jobban szerettem volna kétszámjegyűt, 

de egy 6 hónapja létrejött pártnak ez is nagy eredmény” – értékelt Elek Levente, az USR 

Kolozs megyei elnöke a Transindexnek és a Főtérnek az első exit pollok után, amelyek enyhén 

10 százalék alatti eredményt mutattak. Meglepetésként érte az eredmény, és azt szerette 

volna, hogy a PNL is jobbat érjen el, az RMDSZ-nek viszont gratulált. Ugyanakkor a három 

párt külön-külön elért eredménye nem elég ahhoz, hogy többséget alkossanak – mondta.  

 

Tamás Sándor: megtört egy negatív spirál 
2016. december 11. – transindex.ro 

„Még zajlik az eredmények feldolgozása, de már most látszik, hogy ma megtört egy negatív 

spirál. Háromszéken a magyar többségű településeken a részvétel jóval magasabb volt, mint a 

román településeken. Abban bízunk, hogy 20 év után etnikai arányunkon (73%) felül kaptunk 

szavazatot a megyében. A leadott szavazatok számát tekintve jóval több szavazatot kaptunk, 

mint az elmúlt 10 évben bármely parlamenti választáson. Az emberek támogatták, hogy 

odafigyeltünk a véleményükre. Támogatják a magyar összefogást, mert érzik a súlyát annak, 

hogy a mai Romániában közösségünk erőt kell felmutasson ahhoz, hogy eredményeket érjünk 

el” – posztolta Facebookon Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. 

 

Liviu Dragnea mégis el tudja képzelni az együttműködést az RMDSZ-szel 
2016. december 12. – maszol.ro 

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke elutasítja a koalíciót a Nemzeti 

Liberális Párttal (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és a Népi Mozgalom 

Párttal (PMP), de már nem látja elképzelhetetlennek az RMDSZ-szel való együttműködést. 

"Konzultálunk az RMDSZ-szel való együttműködésről a párton belül, majd az ALDE-s 

kollégákkal együtt eldöntjük, hogy mi legyen a követendő út. Nincs szándékunkban koalíciót 
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kötni a sem PNL-vel, sem az USR-vel, sem pedig a PMP-vel” - nyilatkozta vasárnap éjjel a 

párt băneasai székhelyén. 

 

Benkő Erika pótolná az RMDSZ hiányos külpolitikai tevékenységét 
2016. december 12. – maszol.ro 

Háromszéken jelentős mértékben megújult az RMDSZ parlamenti képviselete, új emberek új 

szemléletet kívánnak érvényesíteni. A háromszéki RMDSZ képviselő listájának vezetője, 

Benkő Erika a szövetségből tevékenységéből eddig hiányzó külpolitikát kívánja pótolni. 

„Sikerült megszólítani közösségünket a megújulás üzenetével, új csapattal és új szemlélettel”, 

mondta el a Maszol érdeklődésére Benkő Erika, aki szerint nagyon bölcsnek bizonyult az 

erdélyi magyar közösség, tekintve, hogy az RMDSZ-nek arányos képviseletet biztosított a 

parlamentben, és azzal, hogy Kovászna megyében a magyarok kétszer annyian mentek 

szavazni mint románok. 

 

Horia Grama hallani sem akar az RMDSZ-szel való közös kormányzásról 
2016. december 12. – maszol.ro 

Horia Grama, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Kovászna megyei elnöke azt nyilatkozta az 

Agerpres hírügynökségnek, hogy az RMDSZ állásfoglalásaival és különösen a választási 

kampány alatt megfogalmazott üzeneteivel „önmagát tette nem kívánatossá a kormányzásra”. 

„Azt gondolom, hogyha figyelembe vesszük az RMDSZ által a kampányban megfogalmazott 

üzeneteket, nagyon nehezen fogadható el, hogy részt vegyenek a kormányzásban. Ez az én 

álláspontom, nem a párté, és ezt fenntartom Bukarestben is. (...) Szerintem az RMDSZ-nek 

egyenesen szélsőséges, sőt, azt mondhatnám románellenes kirohanásai voltak. (...) 

Szerintem, ahogyan az RMDSZ a nemzeti ünnephez viszonyult, amilyen üzeneteket használt a 

választási pannóin, nem kívánatossá teszi az alakulatot a kormányzásra”- mondta Grama.  

 

Az első küszöbön túl 

2016. december 12. – Csinta Samu – Magyar Idők 

Erőn felül teljesített a romániai magyarság a december 11-i parlamenti választáson. A két 

korábbi voksoláson regisztrált saját részvételi indexét meghaladva, helyenként az idei 

országos átlagot is túllépő jelenléttel, példás mobilizálással juttatta be képviseleti 

pártszövetségét a bukaresti törvényhozásba. Minden kedvezőtlen előjel, kiábrándultság, 

népességfogyás és elvándorlás dacára. Sőt, annak ellenére, hogy a kampánybüdzséket erősen 

limitáló, a korábban megszokott látványelemeket kiküszöbölő választási törvény előírásainak 

következtében legfeljebb választási „hőemelkedést” lehetett mérni Románia-szerte. Azonban 

az elvégzendő munka a drasztikusan megfiatalodó parlamenti RMDSZ-képviseletre hárul, az 

elmúlt negyedszázad legfaggatóbb feladatsorának tűnik. 
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Magyar Levente: magas szinten a magyar-szlovák politikai és gazdasági 
kapcsolatok 
2016. december 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A magyar-szlovák politikai és gazdasági kapcsolatok soha nem tapasztalt magas szintre 

jutottak - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára pénteken, a magyar-szlovák gazdasági vegyes 

bizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón. Az egyedülállóan ambíciózus fejlesztési terv 

leglátványosabb elemeként hamarosan új Duna-híd épül Komárom és Komárno között. 

Létrejön egy újabb autópálya-összeköttetés Miskolc és Kassa között, Győr és Pozsony között 

pedig néhány éven belül befejezik a hiányzó magyarországi szakaszt. 

 

Őry Péter: Korrekt semmitmondás vagy összefogás 
2016. december 9. – hirek.sk 

Talán nem túlzás párhuzamot keresni a felvidéki és az erdélyi magyar politizálás között. Az 

alaphelyzet az, hogy mind az erdélyi, mind a felvidéki magyarság lélekszáma drámai módon 

csökken, és – akárcsak nálunk – Erdélyben is több politikai pártra szakadt a magyarság, 

pedig a közösség szempontjából ez egyenlő az öngyilkossággal. 

 

Összefogás és tenni akarás - Kisgéresben megtartják a kisiskolát 
2016. december 9. – hirek.sk 

Napjainkban a falusi kisiskolákat megtartani nem könnyű, mert kevés gyerek születik. Kevés 

gyerekkel pedig nehéz fenntartani az intézményt - vallják az önkormányzatok. Dél-

Szlovákiában minden évben zárnak be kisiskolát. Jó példa azonban mindig akad - vannak 

falvak, ahol bővül a létszám. Összefogás és tenni akarás - ezzel magyarázható a kisgéresi 

kisiskola sikere, ahol jelenleg 38 tanulóval működnek, miközben korábban voltak évek, 

amikor a létszám alig érte el a 20-at. 

 

Menyhárt után Fenes Iván az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke 
2016. december 10. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi Járási Konferenciája 2016. december 9-én járási 

elnökké választotta Fenes Ivánt, Bős város polgármesterét. A posztot korábban betöltő 

Menyhárt József a továbbiakban országos elnöki feladataira koncentrál. Menyhárt József 

elnöki beszámolójában kitért a legutóbbi választásokra, amelyről elmondta, annak ellenére, 

hogy sikertelen volt, mégis van pozitív eredménye. A kampány alatt egy olyan erős közösségi 

összefogás valósult meg, amely a jövőre nézve optimizmusra ad okot. 

 

Fico: Az SNS-szel és a Most-Híddal való közös kormányzás több koalíciós 
együttműködésnél 
2016. december 10. – Felvidék Ma 

December 10-én Eperjesen tartotta közgyűlését a Smer-SD. Robert Fico elnöki beszédében 

kiemelte, az SNS-szel és a Most-Híddal közösen alkotott kormányuk az egyetlen fékező erő az 
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ellenzék és a média gyűlölködésével szemben. Mint mondta, a koalíció a parlamenti 

választást követő egy éve után is bizonyítja, hogy ennek a kormánynak nincs alternatívája. 

 

Gál és Hideghéty is nagyot szakított a Bugár telkével szomszédos parcellákkal 
2016. december 11. – hirek.sk 

Ott, ahol Bugár Béla, a Most-Híd elnöke fél millió eurós nyereségre tett szert egy egyszerű, az 

állammal kötött üzletnek köszönhetően, más a pártjához közeli vállalkozók is summás 

összeget kasszíroztak. A Szlovák Földalap (SPF) volt menedzserei, Hideghéty Ferenc és Gál 

Gyula több ezer négyzetméternyi telket adtak el az államnak a majdani Pozsonytól 

Dunaszerdahelyig vezető gyorsforgalmi út építési vonalán. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

telkeinek szomszédságában lévő parcellákról volt szó, amelyek ugyancsak busás összeget 

hoztak tulajdonosaiknak – számolt be róla a Dennikn.sk, a Denník N napilap online kiadása. 

A nyereség az út mindkét oldalán megközelítőleg azonos volt. 

 

Az MKP gratulál az RMDSZ és az MPP alkotta összefogás választási 
eredményéhez 
2016. december 12. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja gratulál a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) és 

a választási listájához csatlakozó Magyar Polgári Pártnak (MPP) a vasárnapi parlamenti 

választásokon közösen elért sikerhez. Az MKP üdvözli, hogy a romániai magyarság etnikai 

alapú érdekképviseletét megvalósító két szervezet az erdélyi magyarok nehéz helyzetét 

felmérve, a korábbi ellentéteket félretéve, több éve politikai párbeszédbe kezdett. Az 

érdekképviseletek közötti párbeszéd a mostani országos választási összefogásban 

csúcsosodott ki, amelyet a választók messzemenően pozitívan értékeltek. 

 

Bácskossuthfalva: Átadták az egykori óvoda felújított épületét 
2016. december 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Több beruházás valósult meg az elmúlt időszakban Bácskossuthfalván, amelyeket a helyi 

közösség vezetői és tanácsnokai társaságában megtekintett Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke, Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási titkár, 

Nagy Ottó, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettese, Korponai Lívia, 

tartományi pénzügyi segédtitkár és Kislinder Gábor topolyai községi elnök. 

 

A Magyar Mozgalom lemondásra szólította fel Korhecz Tamást  
2016. december 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Korhecz Tamás mondjon le az alkotmánybírói tisztségre való jelöltségről – ezt javasolja a 

Magyar Mozgalom, továbbá felszólítja, hogy mondjon le az MM-hez köthető valamennyi 

tisztségéről, így a társelnökségről is. A Mozgalom képviselői sajtótájékoztatón ismertették a 

szervezet pénteken elfogadott határozatát. Maglai hozzátette, ez a javaslat és felszólítás nem 
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egyenlő a kizárással. Nem fogják Korheczet erőszakkal kitenni a civil szervezetből, annak 

érdekében szólítják fel, hogy megőrizze becsületét.  

 

A hálózatos műhelykapcsolatok jelentik a magyarságkutatás jövőjét 
2016. december 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Folyamatosság és elhivatottság jellemezte a vajdasági Magyarságkutató Tudományos 

Társaság (MTT) elmúlt 25 évét – mondta Gábrity Molnár Irén, az MTT alapító tagja és elnöke 

az ünnepi kerekasztal és a jubileumi kiadvány bemutatójának megnyitóján pénteken este a 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. A Kutatások sodrásában című könyv az 

elmúlt évtizedek eredményeinek összegzésén túl fiatal vajdasági kötődésű kutatók munkáit 

tartalmazza. Elsősorban jelenségkutatások kerültek a kiadványba, a vajdasági magyar 

közösség erőnlétének felmérése, oktatási szempontjainak bemutatása, migrációs problémái, 

tehát mindazon jelenségek, amelyek tükrözik ennek a közösségnek a jelenlegi állapotát – 

összegezte Gábrity Molnár Irén. 

 

Német temetőket takarítanak Zombor környékén 
2016. december 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Takarítják a Zombor környéki német temetőket. Hét évtizednyi elhanyagoltság után kezdtek 

hozzá a temetők takarításához. A Zombor melletti Kerényben a második világháborúig a 

lakosság 90 százaléka német volt – mondta Beck Antal, a zombori Szent Gellért Német 

Egyesület elnöke. Az évek során nagyon elhanyagolták a település temetőjét, sok márvány 

sírhelynek és két kápolnaromnak is nyoma veszett. A rendbe tett temetők nem nyerik vissza 

eredeti állapotukat, de emlékként szolgálnak a település múltjáról. 

 

Nagy értékű orvosi eszközöket adományozott a magyar kormány kárpátaljai 
kórházaknak 
2016. december 9. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, Webrádió, kormany.hu 

Korszerű ultrahangkészülékeket és más diagnosztikai eszközöket adott át ünnepélyes keretek 

közt Kárpátalja négy járási kórházának a magyar kormány nevében Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa pénteken Beregszászon. A beregszászi magyar konzulátuson tartott 

átadási ünnepségen Grezsa István elmondta: az elmúlt esztendőben számos egészségügyi és 

szociális intézményt keresett fel Kárpátalján, és azt tapasztalta, hogy a nehéz ukrajnai 

gazdasági helyzet az egészségügyet fokozottan sújtja. Ennek enyhítése végett a magyar 

kormány támogatási projektet indított a kárpátaljai egészségügy megsegítése érdekében, 

amelynek keretében nemcsak a helyi magyar közösség, hanem a többségi nemzethez tartozók 

egészségügyi ellátását is támogatja - tette hozzá. 
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Újabb előrelépés – Tíz kárpátaljai orvos képezte tovább magát Budapesten 
2016. december 10. – karpatalja.ma 

Tízfős kárpátaljai orvos csapat vett részt december 1–3. között a Budapesten szervezett 

Közép-Európai Gasztroenterológiai Konferencián. 2016 májusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztosság és a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet első alkalommal 

rendezett Kárpátalján magyar nyelvű továbbképző orvoskonferenciát. A képzés folytatásaként 

a rendezvényt támogató Magyar Gasztroenterológiai Társaság jóvoltából tíz helyi orvos 

kapott meghívást a decemberi budapesti rendezvényre, melyen Közép-Európa neves 

szakemberei adtak elő. 

  

Összegezte idei munkáját a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 
2016. december 10. – karpatalja.ma 

Évadzáró ülést tartott a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) december 9-én 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A rendezvényen ismertették a tagokkal a 

szövetség 2016-os eseményeit, majd a tagozatok vezetői számoltak be idei eredményeikről. 

Bocskay István motivációs tréner mesélt a KMVSZ égisze alatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztosság támogatásával útjára indított SIKERKÉPZÉS! tanfolyam gyakorlati 

megvalósulásáról. 

  

Átadták „A Magyar Kultúráért Kárpátalján” pénzalap díjait 
2016. december 10. – karpatalja.ma 

„A Magyar Kultúráért Kárpátalján” alap díjátadó ünnepséget szervezett december 10-én, 

melynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont. Az ünnepség kezdetén Kacsó András, 

a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) kuratóriumi elnöke elmondta, hogy Kiss 

Gyula Budapesten élő nyugdíjas, egykori ungvári pedagógus 2012 novemberében hozta létre 

A Magyar Kultúráért Kárpátalján alapot, melyet a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 

(KFMA) működtet. A szervezet nagy hangsúlyt fektet olyan kárpátaljai magyar pedagógusok 

támogatására, akik magyar néptáncoktatással foglalkoznak, a rovásírás oktatásának 

elősegítői a magyar tannyelvű iskolákban valamint a magyar nyelv és irodalom, a magyar 

történelem iskolai oktatásában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 

 

Kárpátaljai Magyar Hallgatói Önkormányzatok Vezetőképzője a Rákóczi-
főiskolán  
2016. december 11. – Kárpátalja 

December 9-10. között vezetőképzőt tartott a Rákóczi-főiskola Kölcsey Ferenc 

Szakkollégiumának Hallgatói Önkormányzata Kárpátaljai Magyar Hallgatói Önkormányzatok 

Vezetőképzője címmel. Az esemény célja, hogy a felsőoktatási intézményekben hallgatói 

ügyekkel és érdekképviselettel foglalkozó hallgatókból álló szervezetek vezetői a 

munkájukhoz szükséges képességeket bővítsék és fejlesszék. A képzésen a már említett 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/ujabb-elorelepes-tiz-karpataljai-orvos-kepezte-tovabb-magat-budapesten/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/osszegezte-idei-munkajat-a-karpataljai-magyar-vallalkozok-szovetsege/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atadtak-a-magyar-kulturaert-karpataljan-penzalap-dijait/
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/11/karpataljai-magyar-hallgatoi-onkormanyzatok-vezetokepzoje-rakoczi-foiskolan
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/11/karpataljai-magyar-hallgatoi-onkormanyzatok-vezetokepzoje-rakoczi-foiskolan
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önkormányzaton kívül részt vettek a Rákóczi-főiskola Hallgatói Önkormányzatának, illetve a 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) képviselői is. 

 

A kárpátaljai magyar szervezetek összefogása a siker záloga 
2016. december 10. – kormany.hu 

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa részt vett az Ukrajnai 

Magyar Nemzeti Tanács (UMNT) tisztújító közgyűlésén. Az UMNT az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség döntéshozó testülete az UMDSZ két kongresszusa között. A 

Kormánybiztos napirend előtti felszólalásában beszámolt a Magyar Kormány Kárpátalját 

érintő idei évi tevékenységéről, valamint a jövőre vonatkozó terveiről. Beszédében kiemelte a 

két nagy, a kárpátaljai magyarságot képviselő szervezet, a Brenzovics László vezette 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az UMDSZ összefogásának fontosságát. 

Emlékeztetett rá, hogy az önkormányzati választások sikere egyértelműen a két párt 

történelmi jelentőségű szövetségének köszönhető. A gyűlésen megválasztották az UMNT 

elnökét, aki dr. Spenik Sándor lett. Szintén megemlékeztek az UMDSZ fennállásának 25. 

évfordulójáról is. 

 

Zrínyi Miklós emléktábla-avatás 
2016. december 11. - Volksgruppen 

Emléktáblát avattak a hétvégén Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója alkalmából 

Monyorókeréken/Eberau, az Erdődy-kastélynál. Az esemény a Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 

emlékév része volt. A magyar, horvát és német nyelvű tábla szövege szerint Zrínyi Miklós 

Szigetvár hőse 1564. szeptember 21-én a monyorókeréki kastélyban vette el második 

feleségét, Rosenberg Évát. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 9. – Kossuth Rádió 

Alkotmánybírói tisztségre jelöli Korhecz Tamást a VMSZ 

Politikai bombaként robbant tegnap a hír, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Korhecz 

Tamást, a Magyar Mozgalom vezetőjét jelölte alkotmánybírónak, aki a jelölést el is fogadta. A 

Magyar Mozgalom ügyvivő testülete pénteki sajtótájékoztatóján annak a meggyőződésének 

adott hangot, nem hiszi, hogy a megbékélés szándékáról van szó, szerintük sokkal inkább a 

Magyar Mozgalom szétverése a cél.  
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-karpataljai-magyar-szervezetek-osszefogasa-a-siker-zaloga
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2813999/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-09_18:30:00&ch=mr1
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Bírálta az alkotmányt Temes megye alprefektusa és villámgyorsan menesztették 

Dacian Cioloș román miniszterelnök a belügyminiszter javaslatára csütörtökön felmentette 

tisztségéből Marosi Zoltán Temes megyei alprefektust, aki egy temesvári portálnak adott 

interjúban szerdán a választások előkészítése mellett a román-magyar viszony aktuális 

témáiról, és az autonómia szükségességéről is beszélt. Említést tett arról is: a román 

alkotmány elhibázottan tekinti nemzetállamnak Romániát, mert a nemzetállam fogalma nem 

számol az ország más nemzetiségű lakóival. E nyilatkozatát követően mentették fel 

tisztségéből. 

Az erdélyi autópálya befejezését sürgeti az RMDSZ 

Erdély a romániai gazdaság motorja, az itt áthaladó autópálya azonban 20 éve csak papíron 

létezik, és úgy tűnik, Bukarestben továbbra sem lesz prioritás annak befejezése. Ezért az 

RMDSZ úgy döntött, hogy bármilyen pártszínű is legyen a következő kormány, csak akkor 

támogatja azt, ha befejezik az észak-erdélyi és dél-erdélyi autópályát. 

Csoma Botond: minőségi magyar nyelvű oktatásra van szükség vidéken is 

Oktatásügyi szempontból az RMDSZ célja az, hogy 2020-ra minden magyar gyermek 

korszerű, jól felszerelt iskolában magyar nyelven tanulhasson, függetlenül attól, hogy Erdély 

melyik részén él. Minőségi magyar nyelvű oktatásra van szükség vidéken is. A témával 

kapcsolatban nyilatkozott Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ képviselőjelölt.  

A parlamenti képviselet visszaszerzése a tét az Arad megyei magyarság számára 

– Interjú Faragó Péterrel 

A romániai rendszerváltás után az 1990-es első szabad választások óta folyamatos volt az 

aradi magyarság képviselete a bukaresti törvényhozásban egészen 2012-ig. A vasárnapi 

romániai választások tétje az Arad megyei magyarság számára a parlamenti képviselet 

visszaszerzése. Interjú Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-elnökkel, a képviselőjelölti lista 

vezetőjével. 

Évértékelő közgyűlést tartott Beregszászon a KMVSZ 

Évértékelő közgyűlést tartott Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége. 

Kiemelték: az Egán Ede gazdaságfejlesztési program egészen új helyzetet teremetett a 

régióban, amelynek hatására a vállalkozók szövetségének stratégiai irányt kell váltania.  

Kő kövön: épített és természeti értékeink – a csetneki evangélikus templom 

Monumentális és lenyűgöző a látványa a csetneki evangélikus templomnak, amely igen nagy 

múlttal rendelkezik. Talán ma jelentéktelennek tűnik a Rozsnyótól pár kilométerre, a Csetnek 

patak völgyében fekvő település, de egykor a vasérceben gazdag vidék biztosította a város 

fejlődését és gyarapodását. Erről árulkodik a központban álló háromhajós gótikus templom. 
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Elhunyt Bárányi Ferenc, a bánsági magyar közélet kiemelkedő alakja 

Életének 81. évében, hosszan tartó súlyos betegség után csütörtökön este Budapesten elhunyt 

Dr. Bárányi Ferenc, a bánsági magyar közélet kiemelkedő alakja, egykori parlamenti 

képviselő, orvos, egészségügyi miniszter, író.  

 

Határok nélkül 
2016. december 10. – 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 múltheti 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. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-10_18:30:00&ch=mr1
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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. 

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 koronázótemplom 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. 

 

Határok nélkül 
2016. december 11. – Kossuth Rádió 

Romániai parlamenti választások – összegzés urnazárás előtt 

Az biztos, hogy mindenképpen bekerül az RMDSZ és szövetségese, az MPP közös listája a 

romániai parlamentbe, hiszen ezt az alternatív küszöb lehetővé teszi. De nem mindegy, hogy 

hány magyar képviselő lesz a 466 fős törvényhozásban. Jelenleg 18 képviselője és 8 szenátora 

van az RMDSZ-nek. Összegzés másfél órával urnazárás előtt. 

Helyzetjelentés Csíkszeredából – Hargita és Kovászna megyei eredmények 

A Határok nélkül csíkszeredai tudósítója a Hargita és Kovászna megyei adatokról számolt be. 

Elmondta: nyugodt és jó hangulatú szavazás volt. Sikerült mozgósítani az embereket. 

Kiemelte: Hargita megyében magasabb volt a részvétel, mint 4 évvel ezelőtt. Urnazárás előtt 

másfél órával 42 % körül mozgott a részvétel. 

Összegzés Maros és Kolozs megyéből  

Nem sokkal urnazárás előtt Maros megyében – ahol a megye lakosságának 38 %-a magyar – 

a választói részvétel 1,5 %-kal maradt el az országos átlagtól. Ebben a megyében az RMDSZ új 

képviselőjelölteket indított, többek között az MPP elnökét, Biró Zsoltot. A Határok nélkül 

Maros megyei tudósítója elmondta: az RMDSZ megyei listáján hat szenátori és 10 

képviselőjelölt szerepel. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-11_18:30:00&ch=mr1
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Előzetes választási eredmények Bihar megyében 

A Partium fővárosából, Nagyváradról jelentkezett a Határok nélkül riportere, aki elmondta: 4 

%-kal szavaztak többen Bihar megyében az országos átlagnál: másfél órával urnazárás előtt ez 

a szám 41,71 % volt. Az ország nagy részével szemben itt a vidéki voksolók éltek többen a 

szavazati jogukkal. 

Eredmények Szatmár, Szilágy és Temes megyében 

Magyar szavazatok szempontjából fontos Szatmár és Szilágy megye. Az előbbi valamivel az 

országos átlag fölött teljesített, Szatmár megye viszont 4 %-kal, Temes megye pedig 5 %-kal 

elmaradt az országos átlagtól. Temes megyében a magyarság számára nagy a tét: sikerül-e 

megtartani a képviselői helyet. 

Beszélgetés Toró T. Tiborral 

Az erdélyi magyarság – elnagyoltan ugyan – de két nagy részre osztható: tömbre és 

szórványra. Mennyire kezelhető egységesen, ha külömbőző gondjaik vannak, ahogy a 

közösség is más, amelyben élnek? Van-e ma olyan közös cél, ami minden erdélyi magyart 

egyformán érdekel? Beszélgetés Toró T. Tibor politológussal. 

Az erdélyi magyarság helyzetét értékeli Molnár Judit, a hirek.sk munkatársa 

Hogyan látják az erdélyi magyarság helyzetét a Kárpát-medence más régióiban? Beszélgetés 

Molnár Judittal, a hirek.sk felvidéki hírportál munkatársával. 

Interjú kolozsváriakkal arról, miért tartották fontosnak a szavazást 

Kolozsváriak mondják el, miért kell elmenni  szavazni, majd az RMDSZ-es Kolozs megyei 

jelöltek - Vakar István, Csoma  Botond,  Hegedűs Csilla és Horváth Anna – nyilatkoznak. 

 

Kárpát Expressz 
2016. december 11. 

Székely huszárbál Baróton 

A XXIV. Erdővidéki Közművelődési Napok részeként már negyedik esztendeje szerveznek 

huszárbált Baróton. A múzeumban így aligha maradhatott el a gyerekek találkozása a 

huszárokkal. A jövő lehetséges hagyományőrzőinek nevelése az egyik legfontosabb cél a mai 

huszárok számára, ezért a bált megelőzően a Székely Virtus hagyományőrző egyesület 

huszárkellékeket mutatott be az iskolásoknak. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-12-11-i-adas-2/
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Bemutatkozik Brum Alejandra, a Petőfi Sándor Program kassai ösztöndíjasa 

Néptáncolni tanulnak a kassai magyar óvoda gyerekei. A magyar népi kultúra alapjait Brum 

Alejandrától, a Petőfi Program ösztöndíjasától leshetik el. Alejandra Uruguayban született. 

Még a dédszülei vándoroltak ki a dél-amerikai országba az 1920-as években. 

Bemutatkozik Hunyadi Péter, a Petőfi Sándor Program tornalji ösztöndíjasa 

Hegedűvel a kezében indul munkába Hunyadi Péter, aki a Petőfi Sándor Program 

ösztöndíjasaként a felvidéki Tornalján teljesít szolgálatot. Hunyadi Péter többek között a 

Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolában tevékenykedik. A fiatalembernek nem 

ez az első kiküldetése, tavaly Erdélyben már végzett hasonló munkát. 

Adventi készülődés Kárpátalján 

A kárpátaljai Mezővári a Borzsa folyó Tiszába ömlő torkolatánál az ukrán-magyar határ 

mentén terül el. A 3000 lelket számláló, többségében magyarlakta településen őrzik és 

ápolják a régi hagyományokat. Ez alól az adventi időszak sem jelent kivételt. A váriak úgy 

tartják, hogy Advent egy évente megismétlődő ünnepi várakozás. 

 

Öt kontinens 

2016. december 10. – Duna World 

December első két hete az európabajnokságok jegyében zajlik Svédországban. Nemcsak a női 

kézilabdázók küzdelmei zajlanak itt. Göteborgban rendezték pár napja a fiatal szakmunkások 

kontinensvidalát is. A svédországi magyarok is nagy lelkesedéssel buzdították a hazaiakat. 

Katona Mirkó vajdasági magyarok leszármazottja. Az argentínai Chacóban élő fiatalember 

minden erejével azon van, hogy felfedezze ősei történetét. Elkezdett magyarul tanulni, 

nemrég pedig Csantavérre és Zentára is ellátogatott, ahol a helyiek segítségével kutatta 

felmenői nyomait. Jelenleg a budapesti Márton Áron Szakkollégium diákjaként tanul 

magyarul. 

Hefty Katát az 1956-os forradalom bukása után feljelentették és el kellett hagynia az országot. 

Bécsben találkozott Hefty László evangélikus lelkésszel, akit az argentin kormány és a magyar 

kolónia küldött a menekültek megsegítésére. Az ő rábeszélésére költözött ki Argentínába és a 

mai napig ott él. Hefty Lászlóval 1958-ban házasodtak össze. 

A berlini Humboldt Egyetem magyar irodalom és kultúra tanszéke idén ünnepli alapításának 

100. évfordulóját. A jeles évforduló tiszteletére nemrég konferenciát szerveztek a Balassi 

Intézet Collegium Hungaricum Berlin épületében. A résztvevőket Hammerstein Judit, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára és Györkös Péter, Magyarország 

berlini nagykövete köszöntötte. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-12-10-i-adas-2/
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Az amerikai magyarság nyugati parton élő tagjai is csatlakoznak idén a közmédia Jónak lenni 

jó kampányához, ezzel segítik az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálatot. 

Cserkészcsapatok, magyar házak és népzenei csoportok kezdték meg a gyűjtést, amely terveik 

szerint a báli időszak végéig tart majd.  

A magyarok jótékonysága, önzetlen segítsége minden földrészen megmutatkozik. Melbourne-

ben és Sydney-ben nemcsak közösségépítő rendezvények vannak, de magyar nyelvű iskolák 

és istentiszteletek is. Sőt, az ausztráliai magyarok magyar nyelvű TV-t, rádiót és hetilapot is 

működtetnek. 

 

Térkép 

2016. december 10. – Duna TV 

Máramarossszigeten jelentősen csökkent a magyar közösség létszáma az utóbbi évtizedekben. 

Ma kevesebb, mint 4000 magyar él itt. Szeptembertől Máramarossziget is bekerült a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság által elindított Petőfi Sándor Programba. Ennek keretében 

egy fiatal ösztöndíjas érkezett a kisvárosba. Néptáncot tanít és anyanyelvápoló műhelyt 

működtet. 

Máramaros megyében is elindítja a Rákóczi Szövetség iskolanépszerűsítő programját, 

amellyel a szórványterületeken hívja fel a figyelmet a magyar oktatás előnyeire. A régióban 7 

% a magyar lakosság aránya, és rohamosan csökken a magyar iskolába, óvodába járó 

gyermekek száma. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjával szeretné motiválni a 

szülőket, hogy magyar nyelvű oktatási intézményt válasszanak gyermekeik számára.  

A Magyar Református Szeretetszolgálat egész évben gyűjt és juttat el adományokat a Kárpát-

medence magyarlakta területeire. De nem csak élelmiszert visznek, hanem mindent, amire 

szükség lehet: ruhaneműt, gyógyszert, kórházi felszereléseket. A közmédia Jónak lenni jó 

című műsora ebben az évben a Magyar Református Szeretetszolgálat javára gyűjt. 

A felvidéki magyar zenészek tehetségét ismerik el minden évben a Harmónia díjjal, amelyet 

ma már a Kárpát-medence egyik legrangosabb zenei díjaként jegyeznek. A 2011-ben alapított 

díj 8 kategóriában jutalmazza a zenészeket a komolyzenétől a rock zenéig. Nagykaposon 

látványos gálaműsor keretében vehették át a legjobbak a díjakat, amely bizonyos összefogást 

ad a felvidékieknek. 

Tatárjárás, tűzvész, földrengés érte, az idő vasfoga mégsem emésztette föl a több mint 800 

éves ákosi református templomot. Az Árpád-kori monostortemplomban a közeljövőben 

nagyszabású restaurálás kezdődik majd, ha sikeres lesz a nemrég leadott pályázat. 

Ősszel teljesen leégett a kárpátaljai gyermekevangelizációs közösség által működtetett Bereg 

keresztény tábor épületének tetőszerkezete és a 100 férőhelyes tetőtér.  A tábor újjáépítésére 

nagyon sokan fogtak össze: kárpátaljai magánszemélyek és civil szerveztek, valamint 

egyházak. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-12-10-i-adas/
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A Vasárnapi iskola mozgalom keretében önkéntes anyaországi pedagógusok tanítják magyar 

nyelvre, irodalomra, történelemre és néprajzra a Fekete-Körös völgyi szórvány településeken 

élő magyar ajkú kisdiákokat. Ők zömében román iskolába járnak, mert a térségben nincs 

magyar tannyelvű oktatási intézmény. 

Valóságos jótékonysági mozgalom alakult ki Szatmár megyében az elmúlt néhány évben. 

Kicsik és nagyok, egyházak és iskolák, civilek közösen gyűjtenek cipős doboznyi ajándékokat, 

amelyeket szórvány területekre juttatnak el a Karácsony közeledtével. Ezt szeretnék 

meghálálni a szatmárnémeti magyar iskolák és óvodák tanárai és diákjai is. 

Szájról szájra terjed a híre annak a könyv- és teaháznak, amelyet egy tehetséges fiatal, 

Szakács Botond hozott létre Szatmárnémetiben. A béke szigete névre jogosan rászolgáló 

helyet egyre többen keresik fel meghitt hangulata miatt. 

 


