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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán „megemelte kalapját” Kelemenék előtt 
2016. december 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Lokál, 888.hu, Magyar Nemzet 

Levélben, „kalapemeléssel” gratulált Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének és Biró 

Zsoltnak, a Magyar Polgári Párt elnökének Orbán Viktor a romániai választáson elért magyar 

eredményhez – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. A 

választáson elért eredmény az egész romániai magyarság közös sikere, a két magyar szervezet 

együttműködése pedig hasznos példaként szolgálhat a magyarság egészének – fogalmazott 

leveleiben a kormányfő. Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy a megválasztott képviselők 

élni tudnak a magyar választóktól kapott bizalommal, és erős érdekképviseletet teremtenek, 

amely hozzásegíti a magyar közösséget jogai érvényesítéséhez. A miniszterelnök az RMDSZ és 

az MPP vezetőjét is biztosította arról, hogy Magyarország kormánya a jövőben is minden 

rendelkezésére álló eszközzel támogatni fogja munkájukat, illetőleg a Kárpát-medencei 

magyar embereket. 

  

Potápi: történelmi sikert ért el az RMDSZ és az MPP 
2016. december 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők, 

Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Történelmi sikert ért el a magyar összefogás, az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

együttműködése a vasárnapi romániai parlamenti választásokon – jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáját megnyitó beszédében. Potápi Árpád János 

köszönetet mondott mindazon erdélyieknek, akik elmentek szavazni, és a magyar összefogás 

listáját választották. Úgy fogalmazott: „győztes csapatot támogattak". Hangsúlyozta, hogy 

Kelemen Hunor, az RMDSZ, valamint Biró Zsolt, az MPP elnöke nagy munkát végzett, de a 

teljes tagság és az összes aktivista kivette a részét a „mozgósításból". Hozzátette: a magyar 

kormány minden segítséget megadott a sikerhez; miniszterek és államtitkárok utaztak 

Romániába az utóbbi időben, a miniszterelnök is látogatást tett a szomszédos országban. Az 

államtitkár köszönetet mondott a közmédiának, amely tematikus napot szervezett 

vasárnapra. Ez szintén szerepet játszott a magyar összefogás eredményességében – mondta. 

 

Kántor: az összefogásnak és a fiatalításnak is köszönhető az RMDSZ jó 
eredménye 
2016. december 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint az RMDSZ jó eredménye a romániai 

választásokon a Magyar Polgári Párttal történő összefogás mellett a fiatalításnak és annak is 

köszönhető, hogy számos konkrétumot fogalmaztak meg kampányukban. Kántor Zoltán az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn az előző napi voksolás 
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eredményeit értékelve kiemelte, hogy nemcsak általános szlogeneket lehetett hallani, hanem 

oktatási, nyelvhasználati jogokról, gazdasági fejlesztésekről, autópálya-építésről is szó esett. 

Ugyanakkor a magyarellenes lépések is mobilizálták a magyarságot, ez is közrejátszott a jó 

eredményben, az elért 6,2-6,3 százalékban - mutatott rá. Kitért Magyarország és a magyar 

média támogatására is. 

 

Szilágyi Zsolt: az RMDSZ kapott még egy esélyt 
2016. december 12. – Krónika 

Szilágyi Zsolt szerint az RMDSZ kapott egy újabb esélyt az erdélyi magyar közösségtől, hogy 

ne csak a pártpolitikai, hanem a közösségi szempontok alapján politizáljon az elkövetkező 

négy évben.  Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke gratulált a szövetségnek, hozzátéve, 

hogy érvényesült a papírforma, hiszen az RMDSZ vetélytárs nélkül vágott neki a parlamenti 

választásoknak. „Kelemen Hunor is megjegyezte: az összefogás nem volt teljes, nem sikerült 

leképezni az erdélyi közélet teljes palettáját. De nem is akartak teljes összefogást, hiszen sem 

a néppárttal, sem a nemzeti tanácsokkal nem tárgyaltak” – mondta Szilágyi Zsolt. 

  

Kelemen Hunor: jelenleg semmiféle alku nem folyik a PSD-vel 
2016. december 12. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Jelenleg semmiféle tárgyalás nem folyik az RMDSZ és a PSD között egy lehetséges közös 

kormányalakításról – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfőn az Agerpres 

hírügynökségnek. „Nem beszéltem senkivel, még sms-ben sem. Nincs folyik semmiféle 

tárgyalás jelen pillanatban. Nem hívattathatom meg magamat egy megbeszélésre” – 

fogalmazott Kelemen, hozzátéve, hogy „nem lenne elegáns”, ha a szavazatok többségét 

megszerző PSD-t ők keresnék meg. 

  

Biró Zsolt: jól döntöttünk, amikor az együttműködést választottuk 
2016. december 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Biró Zsolt szerint a Magyar Polgári Párt (MPP) jól döntött, amikor az RMDSZ-szel való 

együttműködés útját választotta. Az MPP elnöke az RMDSZ kolozsvári eredményváróján 

nyilatkozott az MTI-nek. Kijelentette: az összefogás listája várhatóan arányos képviseletet 

biztosít az erdélyi magyarságnak a román parlamentben. Ez pedig azt jelzi, hogy az erdélyi 

magyar közösség azt várja el a politikusaitól, hogy a nemzeti ügyekben fogjanak össze. Biró 

Zsolt kijelentette: az MPP által hangsúlyosan képviselt célok bekerültek a közös választási 

programba, és bízik abban, hogy ezeknek hangot tudnak adni a bukaresti törvényhozásban. 

  

Mozgósított az összefogás és a magyarellenesség 
2016. december 12. – Krónika, MTI 

Erdélyi magyar elemzők szerint a magyar pártok összefogása, „az Orbán-kormány 

népszerűségátvitele” és a román hatalomnak az utóbbi időben történt barátságtalan 

megnyilvánulásai állnak annak a hátterében, hogy az RMDSZ színeiben indult magyar 
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összefogás listája a magyarok romániai számarányának megfelelő támogatottságot szerzett a 

vasárnapi parlamenti választásokon. Bakk Miklós politológus, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem tanára az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy vélte, hogy a román 

hatalom magyarellenes intézkedései jó mozgósító erőnek bizonyultak a kampányban. Fontos 

szerepet tulajdonított a politológus „az Orbán-kormány népszerűségátvitelének" is. Külön 

megemlítette Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök erdélyi 

kampánylátogatásait, és annak a médiaháttérnek a hozadékát, amelyet Magyarország 

biztosított az RMDSZ számára. 

  

Kovács Péter: megnőtt az erdélyi magyar képviselet súlya a parlamentben 
2016. december 12. – maszol.ro 

Jelentősen megnő az erdélyi magyar képviselet súlya a vasárnapi választások eredményeként 

megalakuló – korábbinál karcsúbb – parlamentben – nyilatkozta a Maszolnak Kovács Péter, 

az RMDSZ ügyvezető elnöke. 19-20-ra nő az RMDSZ-es képviselői mandátumok száma a 

mostani 18-hoz képest, és várhatóan megőrzik a jelenlegi 9 szenátori mandátumot. Ez 

lényeges súlybeli növekedést is jelent, mert kisebb a parlament, húsz százalékkal lecsökkent a 

törvényhozók száma. „Ez azt jelenti, hogy megnőtt az erdélyi magyar képviselet súlya a 

parlamentben” – mondta Kovács Péter. Kovács Péter szerint a jó eredményekhez hozzájárult 

az MPP-vel való összefogás és a magyarországi kormánypártok támogatása is. 

  

Antal Árpád: Dan Tanasă „elmenekült Bukarestbe” 
2016. december 12. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A következő időszak feladata egy új román-magyar társadalmi szerződés megkötése, az 

RMDSZ-nek mindent ennek kell alárendelnie, az esetleges kormányzást, az ellenzékben 

maradást vagy a kormány parlamentből való támogatását, véli Antal Árpád. Szerinte Dan 

Tanasă "elmenekült Bukarestbe". A választásokat értékelő sajtótájékoztatón kifejtette: a 

román-magyar társadalmi szerződésnek azt kell tartalmaznia, hogy semmiképp nem lépünk 

vissza az eddig megszerzett kisebbségi jogok alkalmazásától, ugyanakkor garanciát is kell 

jelentsen arra, hogy a kisebbségeket megillető jogok sora nem szűkül, hanem előre 

beütemezetten bővül. 

  

Román elemző: meglepő a PSD választási győzelmének nagy aránya 
2016. december 12. – maszol.ro 

Meglepőnek nevezte Szociáldemokrata Párt (PSD) nagyarányú választási győzelmét Mircea 

Kivu szociológus és politikai elemző, aki szerint főleg az alacsony részvételi aránynak tudható 

be a magabiztos diadal. A szociológus az MTI-nek elmondta: számított a szociáldemokraták 

győzelmére, arra viszont nem, hogy ilyen nagyarányú lesz. Emlékeztetett, hogy a PSD a 

legjobb eredményt érte el történetében a vasárnapi parlamenti választáson a szavazatok 

mintegy 45 százalékának megszerzésével. Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt 15-20 évben 

szavazóbázisuk változatlan, mindig körülbelül 3 millió szavazatot kaptak, akárcsak most. A 

nagy arányú győzelemhez viszont az alacsony országos részvétel járult hozzá, hiszen most 
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hozzávetőlegesen ugyanannyi szavazó arányaiban jóval többet jelentett, mint más korábbi 

választásokon. 

  

Választások meglepetésekkel 
2016. december 12. - Krónika 

Bár a romániai parlamenti választáson regisztrált részvételt a legtöbben alacsonynak tartják, 

a hazai viszonyokat ismerve még ez a választási hajlandóság is meglepetésnek számít. Ugyan 

gondolta-e valaki, hogy ennyien is urnák elé járulnak, amikor a törvényhozás számít a 

legnépszerűtlenebb politikai intézménynek az országban, a társadalom jelentős része pedig 

kiábrándult a politikusokból? Ráadásul ez a csalódás az elmúlt években hatványozottan tetten 

érhető volt, miután a parlamentben sorra születtek a vitatott törvények és döntések a 

választott tisztségviselők speciális nyugdíjáról, a költségvetési fedezet nélküli bér- és 

nyugdíjemelésekről vagy az igazságszolgáltatás menetének akadályozásáról – éppen a 

képviselők és szenátorok elleni bűnvádi eljárás megvétózása révén. 

  

Marad az eltiltás: elutasították Horváth Anna fellebbezését 
2016. december 12. – maszol.ro 

Nem térhet vissza hivatalába Horváth Anna, a kolozsvári táblabíróság ugyanis elutasította azt 

a fellebbezést, amellyel a hatósági felügyelet alá helyezett magyar alpolgármester a 

tisztségéből való felfüggesztésének ismételt meghosszabbítását óvta meg. Gáspár Szilágyi 

János, az alpolgármester ügyvédje a kolozsvári rádiónak nyilatkozva elmondta: a fellebbezést 

elutasító döntés megszületett, az indoklást ugyan még nem kapták kézhez, de a döntést be 

fogják tartani. Az ügyvéd emlékeztetett arra, hogy továbbra is alaptalannak tartják az eltiltás 

meghosszabbítását, ugyanis a hatóságok a tanúkat már kihallgatták, a bizonyítási eljárás is a 

vége fele közeledik, így nem áll fenn a veszély, hogy a gyanúsított még befolyást gyakorolhat a 

tanúk felett. 

  

Nem jutottak be a „magyarfaló” pártok a parlamentbe 
2016. december 12. – maszol.ro 

A nacionalista román pártok egyike sem érte el a parlamenti küszöböt a vasárnapi 

választásokon. Nem lesz képviselő sem a magyarellenes törvénytervezeteiről ismert Bogdan 

Diaconuból, sem a magyar önkormányzatokat feljelentgető Dan Tănasából. A Bogdan 

Diaconu vezette Egységes Románia Párt (PRU) támogatottsága 2,5 százalékos volt a nem 

végleges választási eredmények szerint. A Marian Munteanu vezette Szövetség Románia 

(ANR) támogatottsága még kisebb, 1,1 százalékos. Ennek a pártnak a színeiben indult a 

választásokon a magyar nyelv és a magyar szimbólumok használatát folyamatosan 

megtorpedózó blogger, Dan Tanasă is, aki hétfőn Facebook-oldalán azt írta: tiszteletben 

tartja a választók akaratát. 
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Tánczos Barna: az erdélyi magyarság nem bízta a véletlenre a magyar ügyet 
2016. december 12. – transindex.ro 

Tánczos Barna Hargita megyében szenátorjelöltként indult. Első körben nem, de a szavazatok 

visszaosztása után biztos, hogy bejut a parlamentbe. Elégedett a választáson megszerzett 

szavazatok számával, szerint a mostani pozitív eredmény elérése azért volt lehetséges, mert 

ezelőtt négy évvel, a mandátum elnyerése után rögtön munkához látott a Szövetség megyei 

szervezete, de az összefogás is nagy szerepet játszott a sikeres szereplésben.  

  

Ráduly: újabb lehetőséget kaptunk, hogy ezután másképp csináljuk 
2016. december 12. – szekelyhon.ro 

Példaértékű volt a csíkszeredaiak választásokon való részvétele – emelték ki hétfőn a 

városházán tartott sajtótájékoztatón. Ráduly Róbert Kálmán polgármester szerint az RMDSZ-

nek most nem az a legfontosabb, hogy kormányra kerüljön. Ráduly Róbert Kálmán, 

Csíkszereda polgármestere elmondta, semmiféle gondról nem kaptak jelzést a választások 

idején, bár kifogásolta, hogy a választói névjegyzék adatai nem feltétlenül felelnek meg a 

valóságnak. „Nehezemre esik elhinni, hogy egy olyan városban, ahol a 2011-es 

népszámláláson 38 966 főt vettek nyilvántartásba, és azóta a statisztikai hivatal évente 

közzétett becslései szerint talán inkább lefelé mozdult a népesség, hogy lehet 34 598 

választópolgárt állandó listán tartani – mutatott rá a hiányosságra Ráduly, hozzátéve, hogy ez 

országos probléma is egyben, ezért szerinte a következő megoldandó feladata a mindenkori 

végrehajtó hatalomnak az, hogy tisztázza és a valóságnak megfelelően alakítsa át ezeket a 

választói névjegyzékeket Romániában. 

  

Megerősödött a megyei RMDSZ 
2016. december 12. – Bihari Napló 

Bihar megyében azok a románok, akik szövetkeznek a magyarokkal, biztos hogy nem 

veszítenek- jelentette ki hétfőn az RMDSZ-nél tartott sajtótájékoztatón Szabó Ödön, a 

szervezet megyei ügyvezető elnöke. Szabó Ödön ezzel arra utalt, hogy a nyári helyhatósági 

választások után a Megyei Tanácsban koalíciót kötöttek a Szociáldemokrata Párttal, mely 

tömörülés a parlamenti választásokon fölényes győzelmet aratott. Az értékelőn Cseke Attila, 

az RMDSZ megyei elnöke szintén azon meggyőződésének adott hangot: a szervezet stratégiai 

döntést hozott június 5-e után, hiszen akárhogyan is alakul a végeredmény, a PSD kormányt 

alakíthat, így a megyei önkormányzat reprezentálva lesz országos kormányzati szinten. A 

politikus arra hívta fel a figyelmet: a Szövetség pozitív és aktív kampányt folytatott, és a 

három hónappal ezelőtt, az ő megválasztásakor meghirdetett új politikai stílus meghozta az 

eredményét. 
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Menyhárt József: A siker bevált receptje a magyar összefogás 
2016. december 12. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A vasárnapi romániai parlamenti választáson a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) és Magyar Polgári Párt (MPP) összefogása meglepetésszerű sikert hozott. Az 

összefogás listája 6,3 %-os eredményt ért el. A választási sikerhez kellett, hogy a romániai 

magyarok az előző választáson tanúsított, országos átlagnál alacsonyabb részvételtől eltérően 

most jelentősen magasabb arányban járuljanak a szavazóurnákhoz – mutatott rá Menyhárt 

József, a Magyar Közösség Pártja elnöke. 

Őry Péter: Ízlések és pofonok 
2016. december 12. – hirek.sk 

Ízlések és pofonok különbözőek, ahogyan „az összefogás alakzatai” is. Ha csak a szigorú 

tényeket vesszük: aligha említhető egy lapon az RMDSZ – MPP magyar egységlista egy 

képzeletbeli Most-Híd – MKP listával. Az elsőben két romániai magyar párt közös listájáról 

van szó – mely mögé támogatóként, jelöltet nem indítva beállt a harmadik is –, a képzeletbeli 

szlovákiai lista viszont egy többségi–kisebbségi összefogás vegyes listája lenne. A kettő nem 

ugyanaz. A Magyar Közösség Pártja megmaradt a magyar nemzeti közösség pártjának. A 

helyi, megyei és európai politikában vannak sikerei. Van tömegbázisa, de a megfogyatkozott 

és kiábrándult magyar népesség elfordult tőle, ahogyan elfordult a Most-Hídtól is. Ezt a 

lelkiállapotot nem biztos, hogy meg lehet oldani egy közös listával. 

 

Négyszáz oldalon mutatja be a szlovákiai magyar irodalmat egy lengyel lap 
2016. december 12. – Új Szó 

A Literatura na Świecie című lengyel világirodalmi folyóirat lapszámai bő 400 oldalasak, ami 

lehetővé teszi a különböző nemzeti irodalmak kortárs fejleményeinek árnyalt, gazdag 

prezentálását. Nemrég a szlovákiai magyar irodalmat mutatták be egy kötet vastagságú 

számban. 

 

Fico keménykedik a romákkal 
2016. december 13. – Új Szó 

A kormányfő a Smer közgyűlésén újra zászlajára tűzte a romakérdést, az általa hangoztatott 

„leszámolunk a politikai korrektséggel” mottó jegyében. „Nem toleráljuk tovább azokat az 

embereket, akik visszaélnek a szociális rendszerrel, akik zaklatják a törvénytisztelő 

polgárokat. Elég volt a toleranciából” – jelentette ki. Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos, a 

Híd alelnöke nyugtalanítónak nevezte Fico kijelentéseit. Fontosnak tartotta azonban 

leszögezni, hogy a kijelentések egy pártkongresszuson hangzottak el, és nem a kormány új 

tervezetét ismertette. „A Híd prioritásai, tervei és értékei továbbra is nyilvánvalóak, és azon 

leszünk, hogy sikerüljön kiküszöbölni azokat az egyet nem értéseket vagy különbségeket, 

melyek az elhangzottakból adódhatnak” – mondta az Új Szónak. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20161212111447/Menyhart-Jozsef-A-siker-bevalt-receptje-a-magyar-osszefogas.html
http://www.hirek.sk/velemeny/20161212145106/Ory-Peter-Izlesek-es-pofonok.html
http://ujszo.com/online/kultura/2016/12/12/negyszaz-oldalon-mutatja-be-a-szlovakiai-magyar-irodalmat-egy-lengyel-lap
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Nemzetiségi vitává fajult a testületi ülés 
2016. december 13. – Új Szó 

A párkányi önkormányzat ülései kétnyelvűek. A testület tagjai belátásuk szerint használhatják 

anyanyelvüket vagy az államnyelvet. Soha nem okozott félreértést vagy fennakadást a magyar 

és a szlovák nyelv párhuzamos használata. Az önkormányzat decemberi ülésén ezért 

mindenkit meglepett Jozef Slabák képviselő kérése, aki azt akarta, hogy a Párkány és Vidéke 

főszerkesztője szlovákul mutassa be a szerkesztőbizottság új tagjait. Bokor Réka erre nem volt 

hajlandó. A lapot érintő többi kérdést ezért tolmács segítségével vitatták meg. 

 

Zenta: Elfogadták a szerb művelődési központ megalapításáról szóló rendeletet 
2016. december 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A zentai községi képviselő testület hétfői ülésén a képviselők elfogadták a Stevan Sremac 

Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendeletet, amelynek értelmében a központ 

a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány jogutódjaként kezdi majd meg működését. A 

rendeletben foglaltak szerint az intézmény „a polgároknak a művelődés területét érintő 

jogosultságainak érvényesítését és szükségleteinek kielégítését, valamint egyéb, törvénnyel 

megállapított érdekeinek érvényesítését biztosító kulturális tevékenység ellátása, de főként 

Zenta község szerb kulturális örökségének, valamint az egyik legnagyobb szerb költő és lelkes 

kulturális alkotó hagyatékának megóvása és előmozdítása. 

  

Az alkotmánybíró-jelöltekről vitázik ma a szerb köztársasági parlament 
2016. december 12. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A 15 fős testület 9 tagjának ma járt le a mandátuma. Az elkövetkező 9 évben Korhecz Tamás, 

a Magyar Nemzeti Tanács korábbi elnöke is tagja lehet a testületnek, amennyiben a szerb 

államfő kinevezi. A jelöltekről szóló vitában Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség-

Demokratikus Cselekvés Pártja parlamenti frakciójának vezetője elmondta, reméli, hogy a 

megválasztott alkotmánybírók az alaptörvénnyel, valamint a jogszabályokkal összhangban 

végzik majd dolgukat és a politikai döntések háttérbe szorulnak. 

  

A százezredik magyar állampolgársági eskü Szabadkán 
2016. december 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Hétfőn tette le a magyar állampolgársági esküt a százezredik vajdasági magyar kérelmező a 

Szabadkai Magyar Főnkonzulátuson. A főkonzulátus dísztermében dr. Babity János főkonzul 

és Gombár Szeréna konzulasszony köszöntötte az egybegyűlteket. Ez a térség a kezdetektől 

kiemelt helyet foglalt el az egyszerűsített honosítás folyamatában – nyilatkozta dr. Babity 

János főkonzul. A lakosság arányát tekintve Vajdaság továbbra is előkelő helyet foglal el a 

határon túli magyarok honosítási kérelmeinek tekintetében, amiben a belgrádi nagykövetség 

és az anyaországi hivatalok is fontos szerepet játszanak – mondta a főkonzul. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20963/Zenta-Elfogadtak-a-szerb-muvelodesi-kozpont-megalapitasarol-szolo-rendeletet.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=302890
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20960/A-szazezredik-magyar-allampolgarsagi-esku-Szabadkan.html
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Üdvözli az ukrán-magyar viszony javulását az UMDSZ, de aggódik bizonyos 
fejlemények miatt 
2016. december 12. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Vajdaság Ma 

Nyilatkozatban üdvözölte a nemrég lezajlott ukrán-magyar kormányfői találkozót az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), amely egyúttal aggodalmát fejezte ki az utóbbi 

időben Ukrajnában tapasztalható kisebbségellenes megnyilvánulások miatt, és köszönetét 

fejezte ki a magyar kormánynak a Kárpátaljának nyújtott gazdaságfejlesztési támogatásért. Az 

UMDSZ döntéshozó testületeként működő Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács (UMNT) 

hétvégi beregszászi ülésén elfogadott, az MTI-hez hétfőn eljuttatott nyilatkozatában a 

szervezet negatív példaként említi, hogy a megvalósításában elszabotált nyelvtörvényt 

bizonyos ukrajnai politikai körök az alkotmánybíróság útján szeretnék teljesen 

megsemmisíteni, ahelyett, hogy biztosítanák azokat a jogokat, amelyeket az Ukrajna által is 

ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája biztosít számunkra.  

 

Mikulás-ünnepség az ungvári folkkocsmában 
2016. december 12. – Kárpátalja 

December 8-án a Váralja kávézó kapui ismét megnyíltak a már rendszeressé váló 

hagyományőrző folkkocsma rendezvény előtt. A szervezők a mostani alkalommal igazi 

Mikulás-esti mulatságot rendeztek. Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű 

Szervezetének elnöke elmondta, hogy a második évadja működő folkkocsma Ungváron, a 

helyi szórványmagyarságot szólítja meg. Az elnök köszönetét fejezte ki a Sodró együttesnek, 

hogy ezt a színvonalas rendezvényt havonta igyekeznek életre hívni. 

 

Erősíteni az együttműködést 
2016. december 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ma Lendvára látogatott dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere. A vendéget a városházán 

mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere fogadta. A megbeszélések témája a két 

város együttműködésének lehetősége és a már meglévő kapcsolatok szilárdítása volt. A 

tanácskozásról sajtóértekezleten tájékoztatták a nyilvánosságot. 

 

WE INSPIRE – projekt a vállalkozni kívánó nők számára 
2016. december 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

A LRF Pomurje – a Regionális Fejlesztési Fundáció is részt vesz a szlovén CEED vállalkozói 

hálózat WE INSPIRE projektjében, amellyel a nemzetiségileg vegyesen lakott területen élő 

nőket ösztönzik vállalkozásra. 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/udvozli_az_ukran-magyar_viszony_javulasat_az_umdsz_de_aggodik_bizonyos_fejlemenyek_miatt
http://webradio.hu/hirek/kulfold/udvozli_az_ukran-magyar_viszony_javulasat_az_umdsz_de_aggodik_bizonyos_fejlemenyek_miatt
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/12/mikulas-unnepseg-az-ungvari-folkkocsmaban
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174443144
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174443141
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 12. – Kossuth Rádió 

Erősebb lesz a magyar képviselet Romániában 

Erősebb lesz a magyar képviselet Románia parlamentjében. Nagyobb lesz a képviselőházi és 

szenátusi frakciója a jelenlegi 18, illetve 8 fős parlamenti csoportnál az egyébként 466 fősre 

csökkent, két kamarás bukaresti törvényhozásban. 6,3% körüli eredményt ért el a vasárnapi 

romániai választáson az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt. Ez megegyezik a 2008-as 

parlamenti választásokkal, illetve meghaladja a 2012-ben az összes magyar parlamenti pártra 

leadott szavazatok számát. Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt listájára legnagyobb 

arányban a székelyföldi Hargita megyében szavaztak, legalább 4% ponttal az országos  

40% felett. Jó eredményt ért el a magyar lista a másik két székelyek által lakott 

megyében - Kovásznában és Marosban, de a partiumi Biharban is. 

A választásokat mintegy 45%-kal a baloldali szociáldemokrata part nyerte, amelynek elnökét 

- választási csalás miatt -  nemrég két év felfüggesztett börtönre ítélték. Minden bizonnyal 

kényelmes kormányzati többsége lesz, ha a kisebb román liberális párttal, a Tariceanu-féle 

ALDE nevű párttal lép koalícióra. A következő napok kérdése, hogy mit lép az RMDSZ.  

A vasárnapi választást értékelő körkép: 

Csíkszereda országosan is a legjobban szerepelt a választáson, de Hargita megyében is esély 

van arra, hogy minden mandátumot az RMDSZ-MPP szövetség vigyen el. Füleki Zoltánt, az 

RMDSZ városi szervezetének elnöke, Ráduly Róberet, Csíkszereda polgármesterét halljuk. 

Bihar megyében nagyobb volt a választási kedv az országos átlagnál 

Bihar megyében nagyobb volt a választási kedv az országos átlagnál. Nagyváradon a 

választási értékelő sajtótájékoztatót is azzal nyitotta Szabó Ödön, hogy Bihar jól teljesített, 

feltehetően a magyar szavazók is.  

Temes megyében az RMDSZ kevesebb szavazatot kapott, mint a júniusi 

helyhatósági választáson 

Temes megyében az RMDSZ kevesebb szavazatot kapott, mint a júniusi helyhatósági 

választáson, így kétséges a képviselői mandátum megtartása. A visszaosztásból a megyében 

négy képviselői hely vár még gazdára, de ezért az itteni szervezet képviselője más 

szórványmegyék magyar jelöltjeivel is versenyben van. Interjú Halász Ferenccel, a megyei 

RMDSZ-szervezet elnökével. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-12_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-12_18:30:00&ch=mr1
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Az RMDSZ Arad megyében a harmadik helyet szerezte meg 

Az RMDSZ Arad megyében a harmadik helyet szerezte meg a vasárnapi romániai parlamenti 

választáson, miután a szavazatok körülbelül százalékát gyűjtötte be. Nagy siker ez a négy 

évvel ezelőttihez képest, ugyanis most vasárnap szinte kétszer annyi voksot kapott, mint 

2012-ben. Így joggal reménykednek vezetői a négy éve elveszített parlamenti mandátum 

visszaszerzésében. Interjú Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-elnökkel. 

Megmaradt az RMDSZ 3 képviselői és 1 szenátori helye Maros megyében  

Az RMDSZ Maros megyében megőrizte a 3 képviselői és 1 szenátori helyét. Remény van arra 

is, hogy az ún. visszaosztásnál  a második szenátori helyet is megszerzi az RMDSZ. Novák 

Csaba Zoltán már biztosan bekerül a román szenátusba. Ő nyilatkozik a választási 

eredményről és törvényhozói munkája céljairól 

A romániai választások eredményeit értékelték Budapesten 

Ma Budapesten a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében értékelték a Romániai 

parlamenti választások eredményeit a kutatóintézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet 

vezető kutatói. A konferencia előtt beszélgetett a Határok nélkül munkatársa Kántor 

Zoltánnal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójával és Illyés Gergellyel, a kutatóintézet 

munkatársával. Kántor Zoltántól először arról beszélt, hogy minek köszönhető az RMDSZ és 

MPP összefogás listás sikere. 

Elhunyt Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök 

Elhunyt Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök. Rá emlékezik a 

Határok nélkül munkatársa 

 


