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Nyomtatott és online sajtó 
 

A kiegyezést állította példaként a magyarok elé Áder János 
2017. január 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Orientpress, 

hirek.sk, atv.hu, Origo, Index 

A kiegyezés korára történő méltó emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet újévi 

köszöntőjében a köztársasági elnök. „Ma is érdemes volna egyet és mást ellesnünk ebből a 

korból, és útravalóul magunkkal vinni 2017-re” – mondta Áder János. Az államfő beszéde 

elején Isten áldását kérte a magyarságra. „Kívánom, hogy 2017 hozzon több békét, 

nyugalmat, megértést és egymás iránti tiszteletet világunkban” – mondta, egyúttal azt is 

kívánva, hogy “mindig legyen elég figyelmünk ahhoz, hogy felismerjük és megbecsüljük a 

teljesítményt”. A köztársasági elnök ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2017-es év 

nem egy forradalom ünnepi éve lesz, hanem egy olyan esemény 150. évfordulója, amely 

„páratlanul sikeres országépítő időszak előtt nyitotta meg az utat”. Az 1867-es kiegyezést 

követő évtizedek a magyar felemelkedés csodálatos korszakává váltak – mondta, hozzátéve, 

hogy nyugatos polgárosodásunk aranykora ez, amelynek eredményeit azóta is csodálja a 

világ. 

 

Semjén: feladatunk, hogy aki meg akar maradni magyarnak, meg is 
maradhasson 
2017. január 1. – MTI, Kossuth Rádió, hirado.hu 

Magyarország feladata, hogy a határon túli magyarok előnyösebb helyzetbe kerüljenek, és aki 

szülőföldjén meg akar maradni magyarnak, meg is maradhasson - mondta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának adott, vasárnap 

sugárzott interjújában. Semjén Zsolt hangsúlyozta: ennyi pénz még soha nem jutott a 

magyarság kulturális, identitásbeli, nyelvi önazonosságának megtartására. Szavai szerint a 

Kárpát-medencében az óvodától az egyetemig magyar támogatással működik az oktatás, 

példaként a Csíkszeredában, Kolozsváron és Marosvásárhelyen működő Sapientia egyetemet 

említette. Kijelentette: meglesz az egymilliomodik új magyar állampolgár a parlamenti ciklus 

végére, kilencven százalékban kedvezményes állampolgársággal, tíz százalékban 

állampolgárság-megállapítással. 

 

Johannis kinevezte kormányfőnek Sorin Grindeanut 
2016. december 30. – Krónika, MTI, hirado,hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló, Magyar Idők 

Klaus Johannis államfő csütörtökön aláírta a Sorin Grindeanu miniszterelnökké történő 

kinevezéséről szóló rendeletet – közölte a bukaresti államelnöki hivatal. A parlamenti 

mandátumok csaknem 54 százalékával rendelkező PSD-ALDE szociálliberális koalíció 

szerdán Sorin Grindeanu volt távközlési minisztert jelölte miniszterelnöknek, miután 

Johannis előző nap elutasította első javaslatukat, Sevil Shhaideh volt regionális minisztert. 
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http://www.hirado.hu/2017/01/01/ader-erdemes-tanulnunk-a-kiegyezes-korabol/
http://www.hirado.hu/2017/01/01/semjen-feladatunk-hogy-aki-meg-akar-maradni-magyarnak-meg-is-maradhasson/
http://www.hirado.hu/2017/01/01/semjen-feladatunk-hogy-aki-meg-akar-maradni-magyarnak-meg-is-maradhasson/
http://www.kronika.ro/belfold/johannis-kinevezte-kormanyfonek-sorin-grindeanut
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Johannis csütörtökön félórás megbeszélést folytatott az új jelölttel. A Cotroceni-palotából 

kiszivárgott információk szerint az államfő Grindeanut már „megfelelőbb” jelöltnek tartja a 

miniszterelnöki posztra, mint Shhaideht. 

 

Akadály az önrendelkezés előtt 
2016. december 30. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar 

Hírlap 

Negatívan véleményezte a bukaresti törvényhozási tanács az állampolgársági 

kezdeményezésként a testület elé terjesztett autonómiatervezetet, melyet a Gyergyószéki 

Székely Tanács (GYSZT) által megalakított kezdeményező bizottság nyújtott be. A 

szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló törvényhozási tanács 15 oldalas 

indoklása szerint a törvényjavaslat gyakorlatilag az egységes román nemzetállammal 

párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását irányozza elő, ami alkotmányellenes. A 

bukaresti tanács véleménye a törvényhozóra nem kötelező, az állásfoglalást a tervezettel 

együtt 30 napon belül megjelentetik a Hivatalos Közlönyben. Ezt követően elkezdődhet a 

parlament elé terjesztéshez szükséges legalább százezer aláírás összegyűjtése 11 megyében. 

 

Kelemen: az RMDSZ elviekben megszavazza a kormányt 
2016. december 30. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ elviekben megszavazza Sorin Grindeanu kormányát, de egyelőre megvárják a 

kormányprogramot és a kormány összetételét - nyilatkozta pénteken Kelemen Hunor 

szövetségi elnök az Agerpres hírügynökségnek. Kelemen szerint egyenesbe került a 

kormányalakítás, valószínűleg jövő héten kerül sor a kormány megszavazására a 

parlamentben. Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, egyelőre nincs olyan tényező, ami miatt az 

RMDSZ ne szavazza meg a kormányt.  

 

Megszünteti a kiadó az Erdélyi Riportot, a szerkesztőség önerőből folytatja 
2016. december 30. – transindex.ro 

Az Erdélyi Riport kiadója, a kolozsvári székhelyű Progress Alapítvány karácsony előtt arról 

értesítette a lap szerkesztőségét, hogy 2017. január 1-től anyagi okok miatt határozatlan időre 

szünetelteti a portál működtetését, a munkatársakkal pedig szerződést bont - olvasható az 

Erdélyi Riport közleményében. Ugyanitt azt is közlik, hogy a szerkesztőség folytatni szeretné 

a munkát.  

 

Külön tárcát kaphatnak a külhoni románok 
2016. december 30. – maszol.ro 

Az 1989-es forradalom után első ízben külön minisztériumot hoznak létre a határon túl élő 

román állampolgárok számára - közölték pénteken az Agerpres hírügynökséggel 

szociáldemokrata párti források. Az általuk szolgálatott információk szerint az új kormány 

összetétele nagyvonalakban ugyanaz marad, mint a mostani, de a tárcák száma legalább 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/akadaly-az-onrendelkezes-elott
http://itthon.transindex.ro/?hir=45310
http://itthon.transindex.ro/?hir=45309
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/74652-kulon-tarcat-kaphatnak-a-kulhoni-romanok
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néggyel bővül: idegenforgalmi, víz- és erdőügyi, kis-és középvállalkozásokért felelős és 

külhoni románokkal foglalkozó minisztérium is létrejön. 

 

Ezt éltük meg erdélyi magyarként 2016-ban 
2016. január 1. – szekelyhon.ro 

Romániában a júniusi önkormányzati és a decemberi parlamenti választások határozták meg 

a 2016-os év politikai eseménynaptárát. A választások következtében az erdélyi 

magyarságnak sikerült megerősítenie önkormányzati és parlamenti képviseletét, a sikerhez 

azonban a román állam intézményei is hozzájárultak a közösség által magyarellenesnek ítélt 

intézkedéseikkel. 

 

Számos észrevétel a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban 
2016. december 27. – bumm.sk 

A tárcaközi egyeztetési eljárás során 173 észrevétel született a nemzeti Kisebbségi Kulturális 

Alapról szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan, amelyek közül 10 elengedhetetlen. A legtöbb 

ilyen észrevételt a Szlovák Művészetpártoló Alap (FPU) nyújtotta be. Az FPU által benyújtott 

észrevételek az alap ellenőrzési feladataira vonatkoznak. „Az ellenőrzési tevékenység az alap 

alapvető kötelezettségeihez tartozik, bár a törvényben nincsen részletesen specifikálva” – 

határozta meg preambulumbekezdésében az FPU. Emellett javasolja az alap tevékenységi 

körének bővítését az oktatási tevékenység szempontjából is, a financiális források 

felhasználásának pontosítását, valamint az igazgatósági tagok és bizottsági szakértők 

kompetenciáinak meghatározását.  

 

Maďarič: A Kisebbségi Kulturális Alap sikere a megfelelő embereken múlik 
2016. december 27. – Felvidék Ma 

Annak, hogy a kisebbségi kultúrák támogatási alapja hatékonyan működjön, kulcsfontosságú 

tényezője azoknak az embereknek a kiválasztása, akik majd az intézményt irányítják, 

nyilatkozta Marek Maďarič (Smer-SD) kulturális miniszter a TASR hírügynökségnek az alap 

létrehozásának jelenlegi folyamatával összefüggésben. A kisebbségi kultúrák támogatási 

alapja részben a jelenlegi támogatási rendszert helyettesíti majd, amellyel az állam a 

kormányhivatal égisze alatt működő támogatási programon keresztül támogatja a kisebbségi 

kultúrákat. A támogatási program rendelkezésére álló jelenlegi 4,5 millió eurós támogatási 

összeg helyett a jogszabály alapján 8 millió euró áll majd a költségvetésből a Kisebbségi 

Kulturális Alap rendelkezésére, ebből a szlovákiai magyar kultúrára több mint 4 millió eurót 

fordítanak. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ezt-eltuk-meg-erdelyi-magyarkent-2016-ban
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/27/szamos-eszrevetel-a-kisebbsegi-kulturalis-alaprol-szolo-torvenyjavaslattal-kapcsolatban
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/27/szamos-eszrevetel-a-kisebbsegi-kulturalis-alaprol-szolo-torvenyjavaslattal-kapcsolatban
http://felvidek.ma/2016/12/madaric-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-sikere-a-megfelelo-embereken-mulik/
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Egyedi ritkaságok Betlérben – Újra látogatható az Andrássy-kastély 
2016. december 28. – bumm.sk, hirek.sk 

Megújult tárlattal fogadja ismét a látogatókat a betléri Andrássy-kastély és múzeum. A több 

mint három hónapos szünet után igazi különlegességek, az Andrássyak eredeti 

gyűjteményéből származó, kiállításon eddig még nem szereplő ritkaságokat mutatnak be. 

 

Ismét példaképet keres a Femine Fortis 
2016. december 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A tavalyi sikeren felbuzdulva a Femine Fortis ismét meghirdeti a Példaképet keresünk 

pályázatát. A Femine Fortis vezetősége tehát ismét várja a jelöléseket. Javaslatokat február 

20-ig lehet tenni. 2016 tavaszán két személyt díjaztak: Cséfalvay Ágnes kapta meg a 

Példakép-díjat, Bodnár Éva munkásságát pedig különdíjjal ismerte el a szervezet. 

 

Példamutató közösségépítés - évet értékeltek a Via Nova ICS Gömör-Nógrádi 
szervezetei 
2016. december 29. – hirek.sk 

Rimaszombatban tartotta ünnepélyes évértékelőjét a Via Nova Ijfúsági Csoport 

Rimaszombati Helyi Szervezete, a Via Nova Ifjúsági Csoport Gömör-Nógrádi szervezetei, 

valamint a Via Nova Baráti Körök. Négy járásban több mint 40 alapszervezete és közel 600 

tagja van az ifjúsági csoportnak, amely országos szinten is a legaktívabb csoportok közé 

tartozik. Cziprusz Zoltán a Via  Nova ICS országos alelnöke, aki a szervezetben a stratégiáért 

felel, bevezetőjében elmondta, hogy a 2016-os év legnagyobb megpróbáltatása a parlamenti 

választás volt, amelybe rengeteg időt és energiát fektettek, de sajnos az eredmény elmaradt 

a várttól. Ennek ellenére tovább folytatták a kitűzött célt: egyesíteni, összekapcsolni 

a gömöri-nógrádi magyar fiatalságot. 

 

Esterházy-emlékévet hirdet a Pázmaneum Társulás 
2016. december 29. – hirek.sk 

A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf halálának 60. 

évfordulójára és felhívással fordul az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak, 

politikai pártok képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. 

 

Bugár: Turbulens év volt az idei 
2016. december 30. – bumm.sk 

A Híd párt elnöke szerint egy roppant turbulens éven vagyunk túl, ami a választásoknak, az 

azon született meglepetéseknek, a kormányalakításnak és az SaS és az OĽaNO részéről jövő 

támadásoknak volt köszönhető. A SITA hírügynökségnek a pártelnök elmondta, hogy a 

kormányalakítás alternatívái, a koalíció létrejötte és az említett kemény támadások 

egyértelműen mutatták, hogy nem lesz egyszerű dolguk, kemény harcokat kell megvívniuk. 

„Megmentettük a kisiskolákat, ez 24 szlovák és 23 magyart, valamint egy ruszint jelent. A 

magyar tannyelvű iskolákban az első évfolyamban nyolc magyar óra van az öt helyett. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161228083342/Egyedi-ritkasagok-Betlerben-Ujra-latogathato-az-Andrassy-kastely.html
http://felvidek.ma/2016/12/ismet-peldakepet-keres-a-femine-fortis/
http://www.hirek.sk/itthon/20161229163644/Peldamutato-kozossegepites-evet-ertekeltek-a-Via-Nova-ICS-Gomor-Nogradi-szervezetei.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161229163644/Peldamutato-kozossegepites-evet-ertekeltek-a-Via-Nova-ICS-Gomor-Nogradi-szervezetei.html
http://www.hirek.sk/hitelet/20161229101202/Esterhazy-emlekevet-hirdet-a-Pazmaneum-Tarsulas.html
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/30/bugar-turbulens-ev-volt-az-idei
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Emelkedett a kisebbségi kulturális támogatások összege is 3,8-ról 4,5 millió euróra. Végső 

fázisában van az a törvény is, amely a kisebbségi kulturális alap létrehozását teszi lehetővé” – 

sorolta a parlament alelnöke az eredményeiket, amelyek szerinte igazolják, hogy az 

ígéreteiket megtartják és megteszik, amit várnak tőlük a választóik 

 

A történések is bizonyítják, hogy a felvidéki magyarokkal mindenképp számolni 
kell! 
2016. december 31. – Felvidék Ma 

Menyhárt József, az MKP elnöke a Felvidék Ma portálnak adott interjúban elmondta, hogy 

mit vár a 2017-es évre vonatkozóan: „Lendületes, közös munkát: a párton belül és a felvidéki 

magyar közösségben egyaránt! Értékeink, sikereink felismerésével, azok tudatos megélésével 

kell építeni mindazt, ami előre viszi nemzeti közösségünket. A 2016-os év civil sikerei mind 

azt mutatják: velünk, felvidéki magyarokkal számolni kell! A politikában a 2017-es esztendő a 

megyei választásoktól lesz hangos: azon kell dolgoznunk, hogy üres ígérgetések helyett 

megoldást találjunk a felvidéki magyar kistérségek problémáira.” 

 

2017 a koalíciós konfliktusok éve lehet 
2017. január 2. – Új Szó 

A kormányzó Smer számára döntő fontosságú lehet a 2017-es év, a legnagyobb kihívást az 

jelenti számukra, meg tudják-e állítani a párt és Robert Fico kormányfő népszerűségének 

zuhanását. A szlovákiai magyar politikában az lesz az elsődleges, képes lesz-e együttműködni 

a Híd és az MKP. A Híd és az MKP szempontjából is fontos lehet az egykörös megyei 

választás. A magyarlakta megyékben ugyanis – ha összefognak – nagyon erős jelölteket 

állíthatnak, és erősödhet a megyei képviseletük is. A két párt között – egyelőre szakmai 

szinten – már megindult a közeledés, ám az 2017 nagy kérdése lehet, lesz-e ennek bármilyen 

jövője. Bugár Béla, a Híd, és Menyhárt József, az MKP elnöke is a magyar-magyar szakmai 

párbeszéd folytatásának fontosságát hangsúlyozta, és utaltak arra is, hogy akár politikai 

közeledés is elképzelhető a két párt között. Ez egyébként mindkét párt érdeke lehet. 

 

Aki jót akar, annak az érintkezési pontokat kell keresnie, nem pedig a 
nézetkülönbségeket 
2016. december 24. – Magyar Szó 

Egy esztendő vége felé közeledve az elemzések tárgyát rendre az képezi, mi határozta meg az 

elmúlt tizenkét hónapot, minek az éve áll mögöttünk. Nem kell sok információ ahhoz, hogy 

megállapítsuk: 2016 a választások és az azok által előidézett némileg új politikai helyzet éve 

volt. Új kormányok jöttek létre Belgrádban és Újvidéken, a változás az, hogy Vajdaságban is a 

Szerb Haladó Párt került kormányalakítási helyzetbe, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig 

partnere lett a legnagyobb szerb pártnak úgy tartományi mint köztársasági szinten. 
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http://felvidek.ma/2016/12/a-tortenesek-is-bizonyitjak-hogy-a-felvideki-magyarokkal-mindenkepp-szamolni-kell/
http://felvidek.ma/2016/12/a-tortenesek-is-bizonyitjak-hogy-a-felvideki-magyarokkal-mindenkepp-szamolni-kell/
http://www.magyarszo.rs/hu/3250/kozelet_politika/158165/Aki-j%C3%B3t-akar-annak-az-%C3%A9rintkez%C3%A9si-pontokat-kell-keresnie-nem-pedig-a-n%C3%A9zetk%C3%BCl%C3%B6nbs%C3%A9geket.htm
http://www.magyarszo.rs/hu/3250/kozelet_politika/158165/Aki-j%C3%B3t-akar-annak-az-%C3%A9rintkez%C3%A9si-pontokat-kell-keresnie-nem-pedig-a-n%C3%A9zetk%C3%BCl%C3%B6nbs%C3%A9geket.htm
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Három új magyar tankönyv jelenik meg 
2016. december 27. – Pannon RTV 

Három új magyar nyelvű tankönyv kiadásáról írt alá dokumentumot a Magyar Nemzeti 

Tanács képviselője a szerbiai illetékesekkel. Ezt más nemzeti közösségek képviselői is 

megtették. Olyan tankönyvekről van szó, amelyek még hiányoznak az általános iskolákból. A 

tankönyvek 2017. szeptember elsején már a diákoknál lesznek – mondta Jerasz Anikó a 

Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. A kiadásuk határidejének 

betartását, valamint annak teljes költségeit az oktatási minisztérium vállalta magára. 

 

Zsoldos: Az MNT egy paraván, amely egyetlen párt utasításait hajtja végre 
2016. december 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Csütörtökön számol be a Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról a kisebbségi 

önkormányzat többségi képviselői csoportja, az ellenzék viszont már szerdán értékelt: a 

jelenlegi MNT központosított, az egész rendszer csupán egy paraván, amely a pártban 

megszületett politikai döntéseket hajtja végre – összegezte Zsoldos Ferenc. Joó-Horti Lívia 

szerint az MNT elveszítette korábbi tekintélyét és a nemzeti közösségek közötti vezető 

szerepkörét. 

 

Pásztor István: A legfontosabb megállítani az elvándorlást 
2016. december 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Rendületlen az érdeklődés a gazdaságfejlesztési pályázatok iránt, ezek valós lehetőségeket 

nyújtanak, gyorsan születtek támogatási döntések és ezek megvalósítása is lendületes – ezzel 

együtt sikeres év volt 2016, még akkor is, ha a megszorítások időszakát éljük – mondta 

egyebek között évértékelő interjújában Pásztor István a Pannon Televízió Szubjektív című 

műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, az újabb pályázatok iránt szintén 

nagy az érdeklődés, hiszen az előző sikeres jelentkezőket nem zárják ki a további körökből. 

 

Félidőben jár a magyar kisebbségi önkormányzat Hajnal Jenő vezetésével 
2016. december 29. – Vajdaság Ma 

A számadás és tervezés jegyében zajlott a Magyar Nemzeti Tanács 22. rendes ülése – 

összegezte Hajnal Jenő, az MNT elnöke az év utolsó ülésének anyagát, aminek egyik 

pontjaként megvitatták a kisebbségi önkormányzat eddigi kétéves munkáját, illetve 

jóváhagyták több tájékoztatási és kulturális intézmény pénzügyi és munkatervét, valamint 

több oktatási intézményben megvalósuló személycsere véleményezését. Az MNT jövő évi 

költségvetése több mint 1,1 milliárd dinár – mutatott rá a testület elnöke. A tanács kétéves 

munkájának beszámolóját Hajnal Jenő ismertette a tanács évzáró ülésén. 

 

A Magyar Házban építik ki a szabadkai Magyar Médiaházat 
2016. december 29. – Pannon RTV 

Több az MNT által alapított és társalapított intézmény munka és pénzügyi tervét is elfogadta 

22. ülésén a Magyar Nemzeti Tanács. A Pannónia Alapítvány jelentős infrastrukturális 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=305316
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21021/Zsoldos-Az-MNT-egy-paravan--amely-egyetlen-part-utasitasait-hajtja-vegre.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21026/Pasztor-Istvan-A-legfontosabb-megallitani-az-elvandorlast.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-Hajnal-Jeno-vezetesevel.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=305606


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 2. 
7 

fejlesztést tervez 2017-ben. A Magyar Házban építik ki a szabadkai Magyar Médiaházat. A 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2017-ben az újságírók, a lektorok, a fotósok folyamatos képzését 

tervezi. A nyomdájukban a gépek, a felszerelések és az emberi erőforrások fejlesztését tűzték 

ki célul. Hatalmas fejlesztések előtt áll a Pannónia Alapítvány. A Vajdasági Magyar Szövetség 

és a Magyar Nemzeti Tanács kiköltözik a Magyar Házból, így ott kialakulhat a szabadkai 

magyar médiaház. 

 

Pásztor: A hatalmi koalíció elnökjelöltjét támogatjuk 
2016. december 30. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt nyilatkozta, pártja kész a tavaszi szerbiai 

elnökválasztáson a hatalmi koalíció jelöltjét támogatni. „A mi álláspontunk az, és ezzel 

kapcsolatban egy hónappal ezelőtt Aleksandar Vučić kormányfővel is tárgyaltam, hogy jó 

lenne, ha a parlamenti többség megállapodna és egyetlen elnökjelöltet támogatna. Mi 

pártként készen állunk az ilyen tárgyalásokra és nincsenek semmiféle feltételeink ezzel 

kapcsolatban. Készen állunk arra, hogy az elmúlt két elnökválasztástól eltérően, ne legyen 

saját jelöltünk, hanem hogy támogassuk a parlamenti többség jelöltjét” – mondta Pásztor 

István a Vajdasági RTV Politbiro című adásának nyilatkozva. 

 

Anyaországi támogatásból épül a labdarúgó-akadémia Topolyán 
2016. december 30. – Pannon RTV 

Anyaországi forrásokból mintegy 2-3 millió euróval támogatják egy labdarúgó-akadémia 

létrehozását Topolyán – jelentette be Zsemberi János, a községi tanács tagja a községi 

képviselő-testület évi utolsó ülésén. A projekt a Magyar Kormány sportfejlesztési 

stratégiájával összhangban, valamint a Topolyai Sport Club labdarúgóinak kiemelkedő 

teljesítményét figyelembe véve valósulhat meg. Az észak-bácskai kisváros 2017-es évi bruttó 

költségvetési kerete 1,3 milliárd dinár. A büdzsé tervezetét szavazattöbbséggel fogadták el a 

képviselők. 

 

Az ukrán elnök aláírta a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt 
2016. december 27. – MTI, karpatalja.ma 

Petro Porosenko elnök aláírta hétfőn a 2017-es állami költségvetésről szóló törvényt – 

olvasható az ukrán államfő honlapján megjelent közleményben. A jövő évi büdzsében 

jelentősen, az eddigi kétszeresére, 3200 hrivnyára, csaknem 36 ezer forintra emelték a 

minimálbért. Porosenko szavai szerint a költségvetés szociális jellegű, reformszellemű, védi a 

hazai gyártókat és a munkavállalókat, valamint jobb befektetési környezetet teremt az 

országban. Kiemelte, hogy védelmi kiadásokra – beleértve a fegyverzet fejlesztését és a 

katonák ellátásának javítását – a GDP 5,2 százalékát fogja Ukrajna a jövő évben költeni. 
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Elfogadták Kárpátalja 2017-es költségvetését 
2016. december 29. – karpatalja.ma, Kápátalja 

Az országos költségvetés elfogadása után egy nappal, a fő számok ismeretében december 22-

én elfogadta a megye költségvetését a Kárpátaljai Megyei Tanács. A képviselők közel ötven 

kérdésben hoztak határozatot, kisebb vita csak a költségvetés számai láttán alakult ki. 

Hennagyij Moszkal kormányzó elismerte, hogy a legtöbb területen még több forrásra lenne 

szükség, de sajnos, annál kevesebb bevétele van Kárpátaljának. Barta József, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács alelnöke az elfogadott költségvetés kapcsán elmondta: „A jövő évi büdzsé 

nyilvánvalóan nem teremti meg Kárpátalja rohamos fejlődésének a feltételeit, azt sem 

ígérhetjük, hogy az emberek sokkal jobban fognak élni mostantól.” Hozzátette azonban, hogy 

a költségvetés kiadási oldala négymilliárdos nagyságrendről ötmilliárdosra emelkedik, ami 

nem elhanyagolható mértékű növekedés. 

  

Kárpátaljai katonák tértek haza Kelet-Ukrajnából 
2016. december 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A 128-as hegyi gyalogdandár 15. zászlóaljának katonái érkeztek haza december 27-én az 

ungvári vonatállomásra – tudatta az Ungvári Városi Tanács. A katonák tíz hónapot töltöttek a 

terrorellenes műveletek arcvonalában. A harcosokat családtagok, barátok és önkéntesek 

fogadták, de jelen volt Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere is. 

  

Betörtek a csapi magyar tannyelvű iskolába 
2016. december 28. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Ismeretlen elkövetők betörtek a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskolába a december 

28-ára virradó éjjel. A rablók értékes eszközöket vittek el. A Kárpát Magazin információi 

szerint a tettesek felfeszítették néhány szaktanterem és a tanári szoba ajtaját, a helyiségeket 

feldúlták, a tanárok személyes dolgait szétdobálták. Több laptopot, hangszert, magnetofont és 

egyéb értékes holmit eltulajdonítottak, sőt, a tanári szobában található festményt kivágták a 

keretéből, és magukkal vitték a képet. 

 

Több mint háromezren tanulnak decembertől magyar nyelven  
2016. december 30. – Kárpátinfo 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003 tanévtől kezdődően minden 

szeptemberben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, magyar, német, orosz, ukrán nyelvből. A 

képzéseken több száz jelentkező vesz részt, többségük a magyart mint idegen nyelvet 

választotta az utóbbi években. Ez is azt bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban látványosan 

megerősödött Kárpátalján a többségi társadalom részéről a magyar nyelv iránti érdeklődés. A 

magyar mint idegen nyelvtanfolyamot a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak koordinálásáért felelős kormánybiztosság támogatja 

anyagilag. 
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Kolozsvárról kaptak adományt a kárpátaljai rászorulók 
2016. december 23. – MTI, transindex.ro 

Kolozsvárról kaptak adományt a napokban Kárpátalján élő rászorulók - közölte Mile Lajos 

kolozsvári főkonzul pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus 

két munkatársa egy mikrobusznyi segélyszállítmányt vitt el Kárpátaljára a hét elején. A tartós 

élelmiszert, ruhát, orvosi eszközöket, magyar nyelvű könyveket - és a közelgő karácsonyra is 

tekintettel - édességet és játékokat tartalmazó adományt a kolozsvári Szent Kamill Otthon 

ajánlotta fel. "A gesztus azért is volt különösen szép, mert a román államtól semmiféle 

támogatásban nem részesülő szociális intézmény maga is adományokra szorul. Az otthont 

vezető Tokay Rozália csupán azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy segítsünk a 

segélyszállítmány célba juttatásában" - olvasható a főkonzul közleményében. 

 

A kormány nemzetiségi bizottsága a nemzetiségi RTV műsorokról tárgyalt 
2016. december 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Kormány mellett működő nemzetiségi bizottság első ülésén a Szlovén RTV 

nemzetiségi műsorainak problematikája volt napirenden, az olasz nemzeti közösség 

kezdeményezésére. Az ülésen jelen volt Zver Ilona, az RTV megbízott vezérigazgatójának 

magyar műsorokért felelős megbízott helyettese is. 

 

Újabb támogatások Magyarországról 
2016. december 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Magyar Kormány 2017-ben fél milliárd forint értékű támogatásban részesíti a muravidéki 

magyar közösség gazdaságfejlesztési programját. Ezen kívül 730 millió forintos támogatást 

biztosít más projektek megvalósítására. Erről kérdezte Horváth Ferencet, a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét Fehér Ilona munkatársunk. 

 

A tudás fontosabb a pénznél 
2016. december 31. - Muravidéki Magyar Rádió 

Tíz évvel ezelőtt jött létre a LRF za Pomurje, a Muravidéki Regionális Fejlesztési Fundáció. 

Évről évre nőtt a jelentősége a civil szerveztek körében. Az elmúlt időszakot és a jelenlegi 

tervek megvalósulását Bojan Vogrinčič igazgató összegezte a tegnap megtartott 

sajtótájékoztatón. 

 

Ismét színes évet zár az „Europa“-Club 
2016. december 28. - Volksgruppen 

A bécsi „Europa“-Club Kultúregyesületet 56-os magyarok alapították, így nem csoda, hogy az 

idei jubileumi évben az egyik legnagyobb eseménynek a kerek évforduló megünneplése 

számított. De szoboravatás, kirándulások, színház és előadások is tarkították a programot. 
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Felsőőri siker a Sag´s Multi versenyen 
2016. december 28. - Volksgruppen 

Szép sikerrel búcsúztak a téli szünetbe a felsőőri kétnyelvű gimnázium diákjai, akik részt 

vettek a „Sag´s multi“ nyelvi verseny első fordulóján, Bécsben. Az Ausztria szerte 

megrendezésre kerülő nyelvi verseny immár nyolcadik alkalommal adott lehetőséget a 

diákoknak a többnyelvű szereplésre. 

 

2016 az UMIZ tevékenységének tükrében 
2016. december 29. – Volksgruppen 

Az alsóőri UMIZ - Magyar Média és Információs Központ igen sikeres évet tudhat maga 

mögött. Két díjat nyertek, egyet országos, másikat regionális szinten, számos projektet 

valósítottak meg, kiállításoktól kezdve konferenciákig és emellett egy tucat könyvet is kiadtak. 

És mindezt Alsóőrött, egy kicsit több, mint 1000 lakosú településen. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. december 30. – Kossuth Rádió 

2010-ben az állampolgári törvény kiterjesztésével a Magyarország határain kívül élő magyar 

emberek és az anyaország között közjogi kapcsolat létesítésének lehetősége nyílt meg, amely 

az azt megelőző esztendőkhöz képest alapvetően új helyzetet teremtett, új feladatokat rótt a 

magyar-magyar kapcsolatok területén a kormányzatra és a parlamentre. Ez utóbbinak egyik 

színtere a Nemzeti Összetartozás Bizottság, ahol folyamatosan figyelemmel kísérik a Kárpát-

medencei és a diaszpóra magyarságának politikai, civil, életét,  oktatási és kulturális 

helyzetét. A magyar-magyar párbeszédről lesz szó mai műsorunkban, a tömbben és a 

szórványban élők kapcsolatát és a szórvány magyarság életét segítő munkájukat értékeli a 

temesvári Szórvány Alapítvány elnöke, ahogy a Székely Nemzeti Tanács, és az Erdélyi 

Nemzeti Tanács elnökei is szervezetük 2016-os tevékenységét. 

Beszélgetés Pánczél Károllyal a Nemzeti Összetartozás Bizottsága elmúlt évi 

munkájáról 

A világ legtávolabbi pontjáról is érkeznek a magyar civil szervezetek és pártok, intézmények 

képviselői a Parlament Esterházy Jánosról elnevezett termébe, ahol a Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága tartja üléseit, hogy beszámoljanak tevékenységükről, szükség esetén támogatást 

kérjenek. Legfontosabb esemény így a következő évi költségvetés megvitatása, hiszen ekkor 

dől el, mekkora összegű támogatásra lesz lehetőség. A kilenc fős bizottság elmúlt évi 
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munkájáról beszélgetett a Határok nélkül munkatársa Pánczél Károllyal, a Bizottság 

elnökével. 

Mi történt 2016-ban a Székely Nemzeti Tanácsban? Beszélgetés Izsák Balázs 

SZNT-elnökkel 

Nem kötik megállapodások, ezért nem is kell alkalmazkodnia senkihez sem a Székely Nemzeti 

Tanácsnak. A megalakulásuk óta, 15 éve, töretlenül képviselik a Székelyföld autonómiáját, és 

az ezzel kapcsolatos követeléseiket évről-évre megfogalmazzák. Mi a változatlanságot 

képviseljük - mondta Izsák Balázs, az SZNT elnöke a Határok nélkül riporterének azon 

kérdésére: Mi történt 2016-ban a szervezet életében. 

Sok sikeres programot tudhat maga mögött a temesvári Szórvány Alapítvány – 

interjú Bodó Barnával 

A előbbinél egy jóval kisebb, de feladatát és tevékenységét tekintve igen fontos  szervezet 

hagyományainak megfelelően, baráti körben tartott évértékelő, évbúcsúztatót. A temesvári 

Szórvány Alapítványnak a 2016-os év több sikeres programot hozott. A továbblépést viszont 

nehezíti, hogy az alapítvány több sikeres pályázata is várólistára került,  ami bizonytalanná 

teszi megvalósításukat.  A mögöttünk hagyott év értékelése mellett a Határok nélkül 

munkatársa távlati tervekről is kérdezte az alapítvány elnökét, Bodó Barnát. 

Tőkés László EMNT-elnök évértékelője 

Erdélyben a magyar összefogás kulcskérdés, egy kampány technikai feltétele volt a december 

11-i választásokon. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács egy valódi összefogást szorgalmazott, 

számtalan alkalommal tettek javaslatot az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívására, és 

az önrendelkezés politikai célja mentén kialakítandó összefogás létrehozására. A szervezet 

magyar-magyar szövetségben képzeli el a jövőt, mondta Tőkés László elnök, európai 

parlamenti képviselő évértékelőjében.  

 

Határok nélkül 

2017. január 1. – Kossuth Rádió 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes évértékelője – 

exkluzív interjú 

Magyarország célja és feladata, hogy a határon túli nemzetrészek előnyösebb helyzetbe 

kerüljenek, és aki a szülőföldjén meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson - 

jelentette ki a Határok nélkülnek Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes szerint a magyar állampolgárság minden külhoni magyarnak olyan szabadságot 

biztosít, mint Trianon óta még soha, és az anyaország olyan gazdasági lehetőséget is nyújt a 

szomszédos országokban élő magyarságnak, ami a többségi nemzet tagjainak nincs meg. 

A Határok nélkül-nek adott exkluzív interjújában Semjén Zsolt szólt a nemzetpolitika és a 

szomszédságpolitika összefüggéseiről. A magyar-szlovák viszonyra utalva kifejtette, hogy a 

politikai és gazdasági államközi kapcsolatok szárnyalnak, ami előbb-utóbb megteremti a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-30_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-30_18:30:00&ch=mr1
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lehetőségét annak, hogy a kényes kérdések is megoldódjanak, mint amilyen a kettős 

állampolgárság ügye. Ami Ukrajnát illeti, a magyar kormányfő-helyettes nehezményezte a 

kárpátaljai magyar oktatást, és nyelvhasználatot veszélyeztető kijevi törvénytervezeteket, és 

hozzátette, hogy eközben Magyarország az ukrán állami ellátó rendszer hiányosságait pótolja 

Kárpátalján. Romániáról és az erdélyi magyarságról szólva Semjén Zsolt kifejtette, hogy 

Magyarország természetesen fellép az erdélyi magyar közösség megfélemlítését célzó, a 

magyar vezetők ellen indított koncepciós eljárások ellen. Az RMDSZ parlamenti jelenléte 

nemzeti érdek, hiszen ha nincs ott a törvényhozásban, nincs tárgyalási pozíciója Bukarestben 

a magyarságnak. Ami a vajdasági, szerbiai helyzetet illeti, Semjén Zsolt szerint a délvidéki 

magyarságnak megvalósult a kulturális autonómiája, és a Vajdasági Magyar Szövetség jó 

tárgyalási pozícióban van Belgrádban, és képes érvényesíteni a  magyar érdekeket. Mind ez 

példaértékű lehet az egész Kárpát-medencében. A Határok nélkülnek adott évértékelő 

interjújában a miniszterelnök-helyettes szólt a szlovéniai és a horvátországi magyarság 

helyzetéről, az államközi kapcsolatok jó minőségét bizonyító kisebbségi vegyes bizottságok 

munkájáról, és a világban szétszórt magyarsággal, azaz a diaszpórában elért eredményekről. 

 

Kárpát Expressz 

2016. december 18. – M1 

Összefoglaló a délvidéki magyarság 2016-os évéről 

Szabadkától Versecig számtalan délvidéki településen járt a Kárpát Expressz a 2016-os év 

folyamán. Bemutattak magyar közösségeket, fiatal magyar vállalkozókat és a magyar 

kormány által indított vállalkozók éve program sikereit, és tudósítottak számtalan kulturális 

rendezvényről. Összefoglaló az elmúlt év vajdasági eseményeiről. 

Összefoglaló a kárpátaljai magyarság 2016-os eseményeiről 

Tartalma évet tudhat maga mögött a kárpátaljai magyarság. A helyi közösségek számos 

rendezvényt szerveztek, amelyek a magyar kulturális és történelmi hagyományokra építve 

erősítették az itt élők nemzeti identitását. II. Rákóczi Ferencnek nagy kultusz van 

Kárpátalján. A fejedelemnek itt voltak a legnagyobb birtokai, és a szabadságharc is innen 

indult. Tarpán, Mezőváriban és Beregszászban bontották ki először a Cum deo Pro Patria et 

Libertate feliratú zászlókat. 

Mozgalmas évet zárt Felvidék 2016-ban 

Mozgalmas évet zárt Felvidék 2016-ban. Márciusban Szlovákiában választásokat tartottak, 

azonban az egyetlen kizárólag magyar érdekeket képviselő párt, a Magyar Közösség Pártja 

nem jutott be a parlamentbe. Az MKP elnöke, Berényi József a választás után lemondott, a 

felvidéki magyarság azonban nem adta fel. Új elnöknek Menyhárt Józsefet választották.  

Erdélyi összefoglaló 2016-ból 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-12-16_18:30:00&ch=mr1
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Talán még a Felvidéknél is küzdelmesebb évet zárt a székelyföldi magyarság. A román 

hatalom támadott és büntetett. Komoly bírságokat szabtak ki a székely zászló vagy épp a 

községháza felirat miatt is. Több magyar polgármestert elhurcolt a hatóság, 

Marosvásárhelyen pedig egy oktatási intézményt próbáltak ellehetetleníteni.

 

Térkép 

2016. december 31. - Duna World 

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy falu, sok-sok királylány 

és herceg. Muravidék teleülése, Dobronak ez a falu, ahol mézeskalácsból készült házikók és a 

meseország lakói igazi kis csodaországban várják az oda látogatókat. A kisközösség úgy tartja, 

hogy csodák vannak, nap mint nap megtörténnek, körülvesznek minket, csak észre kell 

vennünk, meg kell tanulnunk észre venni őket. 

Egy Szatmárnémetiben élő vegyész hölgy a mézeskalács és kenyér készítésen keresztül jutott 

el a csokoládéhoz és konyhája szép lassan átalakult csoki készítő műhellyé. Rózsi Dorottya azt 

szereti a legjobban, hogy csoki csodáival mosolyt csal az arcokra. Dorottya csoki kóstoló 

esteket is tart, mert úgy látja, hogy ez jó közösségépítő tevékenység. 

Adventi jótékonysági vásárt tartott a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Az eseményhez 

tíz civil szervezet csatlakozott, ötletes, saját készítésű ajándék tárgyaikkal járultak hozzá a 

jótékonysági akcióhoz. A vásárra látogató gyerekek a kézműves foglalkozásokba is 

bekapcsolódhattak, felnőttek pedig különböző kórusok előadásait hallgathatták az ajándék 

választása közben. 

Évről évre sok minden ismétlődik, így van ez a Mikulásfutással is. Palicson a tó partját 

ellepték a fehér szakállú, piros ruhás futók. Ez volt a 18. jótékonysági futó maraton, amelynek 

bevételéből ez évben is segíteni próbálnak, mosolyt varázsolni a nélkülözők arcára. 

14. alakalommal rendezték meg Arany János szülővárosában azt a jótékonysági estet, amely a 

dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Nagyszalontai Gyermekotthon javára 

gyűjtöttek. A város lakossága idén is a szeretet és az összefogás csodálatos erejéről tett 

bizonyságot. A jótékonysági esten 17 ezer eurónak megfelelő lej gyűlt össze.

 

Öt kontinens 

2016. december 31. - Duna World 

Színház az egész világ Hegedűs Györgyi számára, a Jászai Mari díjas művész magyarországi 

pályafutását követően 1972-ben Kanadában, Vancouverben telepedett le és koreográfusként 

folytatta pályáját. Számos tévé és játékfilmben szerepelt és több önéletrajzi ihletésű könyv 

szerzője. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-12-31-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-12-31-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-12-31-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-12-31-i-adas/
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Téglás Zoli 23 éve vezeti az amerikai Ignite nevű együttest, amelynek legutóbb megjelent 

lemezét az egyik legnagyobb rockzenei kiadó gondozza. Édesapja a II. világháború után, 

édesanyja a '60-as években vándorolt ki Amerikába. Ott találkoztak és Zoli is ott született 

1969-ben, de a nyarakat mindig idehaza, Veresegyházán töltötte a nagyszülőknél. Mindig is 

fontos volt neki a magyarsága, folyékonyan beszél és énekel magyarul, a mai napig jár haza, 

hogy a családi múlt szilánkjait összeszedegetve építse jövőjét. 

Gyúr Gabriella kislány kora óta énekel, a moldvai származású fiatalnak szívügye a magyar 

kutúra ápolása, így a ő a csángó közösség egyik meghatározó alakja. Minden alkalommal 

szívvel-lélekkel énekli a magyar népdalokat és bízik abban, hogy ezáltal másoknak is örömet 

okozhat. A közelmúltban még nagyobb közönség előtt tette, mert a közmédia Fölszállott a 

Páva c. műsor versenyzőjeként egy egész ország láthatta és hallhatta. 

 

 

 


