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Nyomtatott és online sajtó 
 

Vásárhely: maradnak a Tamási Zsolt elleni kényszerintézkedések 
2017. január 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, hirado.hu 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hatvan nappal meghosszabbította a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium igazgatója elleni kényszerintézkedéseket. 

Tamási Zsolt fellebbezett a döntés ellen. A december végén hozott döntésről maga az igazgató 

számolt be az MTI-nek hétfőn. Mint elmondta: az ügyészség valamennyi korábbi tiltás 

hatályát meghosszabbította. Tamási Zsoltnak nem szabad belépnie a Római Katolikus 

Gimnáziumba, nem szabad felvennie a kapcsolatot az ügyben érintettekkel, és az ügyész 

engedélyét kell kérnie, ha el akarja hagyni az országot. A Maros megyei törvényszék szerdára 

tűzte ki a fellebbezés tárgyalását – közölte a hazai bíróságok portálján az intézmény. 

 

Január 11-én helyezik végső nyugalomra Bárányi Ferencet 
2017. január 2. – maszol.ro 

Január 11-én, jövő szerdán temetik el Temesváron dr. Bárányi Ferenc néhai orvost, írót és 

politikust. A bánsági közélet egyik kiemelkedő alakja – volt parlamenti képviselő és rövid 

ideig egészségügyi miniszter – december elején, 80 éves korában hunyt el Budapesten, ahol 

súlyos betegséggel kezelték. 

 

Váratlan mozgások az RMDSZ-es sajtónál 
2017. január 3. – Krónika 

Petíció indult tegnap a Progress Alapítvány által kiadott Erdélyi Riport portál megszüntetése 

ellen. Nem ez az egyetlen újdonság az RMDSZ-es sajtó háza táján: menesztették a szintén a 

Progress által kiadott Maszol.ro portáltól többek között Ágoston Hugó vezető publicistát, 

ugyanakkor Nagy-Debreczeni Hajnal már nem Kelemen Hunor szövetségi elnök 

sajtótanácsosa, hanem a Progress vezetője. 

 

Gergely: nem szeretnék az RMDSZ bábja lenni 
2017. január 3. – Krónika 

Csakis addig vehetek részt az RMDSZ-frakció munkájában, ameddig annak döntései 

erkölcsileg vállalhatók – állítja Gergely Balázs kolozsvári tanácsos, aki előrelépés hiányában a 

jövőben felülvizsgálná a PNL-lel kötött együttműködést. A Kolozsvári Magyar Napok 

főszervezője továbbra is a román közösség felé történő nyitást szorgalmazza, és úgy véli, a 

román hatalom „mesterkedéseivel” szemben az anyaországban és a helyi románságban kell 

szövetségest keresni. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vasarhely-maradnak-a-tamasi-zsolt-elleni-kenyszerintezkedesek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/74719-januar-11-en-helyezik-vegs-nyugalomra-baranyi-ferencet
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Lassan épülnek a román sztrádák 
2017. január 3. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

Az elmúlt évtized leggyengébb évének bizonyult 2016 az infrastruktúrafejlesztés 

szempontjából Romániában, ahol tavaly egyetlen kilométer új autópálya-szakaszt sem adtak 

át a forgalomnak. Sőt, a korábbi évhez hasonlóan visszalépés történt a sztrádaépítés terén, 

mivel a román állam újabb szakaszon – éppen a magyar határ közelében – volt kénytelen 

felbontani a szerződést a kivitelezővel. A héten hivatalba lépő balliberális kormány programja 

mintegy 15 milliárd eurót szán a következő évben autópálya-építésre. Ebből befejeznék az 

észak- és dél-erdélyi sztrádát egyaránt, az eddigi építkezési iram ismeretében azonban ezt 

szinte lehetetlen megvalósítani 2020-ig. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. január 3-i számában olvasható) 

 

Dunaszerdahelyi mérleg: eredményes 2016, tervekkel teli 2017 
2017. január 2. – Felvidék Ma 

A szokásokhoz híven Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere is búcsúztatta az óévet és 

köszöntötte a tervekkel teli új esztendőt. Az elmúlt 366 napot az eredményes építkezés 

éveként említi, mely további fejlődésekre ad lehetőséget az új évben. Jelentős beruházásokat 

terveznek, melyeket az előző év járdafelújítási és parkolóhely-bővítési munkálatai alapoztak 

meg. A legnagyobb problémát jelenleg a város közlekedési túlterheltsége jelenti, melynek 

csökkentésére prioritásként tekintenek. Ezt a gondot az utak felújításával és új utak építésével 

kívánják megoldani. 

 

Háttér kell a kétnyelvűséghez 
2017. január 3. – Új Szó 

Decemberben került tárcaközi egyeztetésre a kisebbségi nyelvhasználatról szóló 

kormányhivatali jelentés, mely kétévente dolgozza fel a nyelvhasználat állapotát az 

országban. A jelentésből kiderül, az önkormányzatok nagyon gyakran nem élnek azokkal a 

lehetőségekkel, melyeket biztosít számukra a kisebbséginyelv-törvény, és kiemelkedően sok 

esetben az előírt dolgokat sem tartják be. Maguk az önkormányzatok kapacitásgondokra és 

pénzhiányra panaszkodnak. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos azonban úgy 

gondolja, ezen a területen nem az államra kell várniuk. Az állam ugyanis nem fog forrásokat 

adni a teljes hivatali kétnyelvűség biztosítására az önkormányzatoknak, erre maguknak kell 

megtalálniuk a forrásokat – ám szerinte például a kétnyelvű táblák kihelyezése nem ró olyan 

elviselhetetlen anyagi terhet a városokra és falvakra, mint például a kétnyelvű adminisztráció. 

 

Távoli a teljes hivatali kétnyelvűség 
2017. január 3. – Új Szó 

A nyelvhasználati jelentésből kiderül, az önkormányzatok és a hivatalok gyakran a 

kisebbséginyelv-törvényből adódóan kötelező dolgoknak sem tesznek eleget, a lehetőségekkel 

pedig szintén kevesen élnek. A felmérés eredményei szerint több mint 1700 szankcionálható 
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http://felvidek.ma/2017/01/dunaszerdahelyi-merleg-eredmenyes-2016-tervekkel-teli-2017/
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törvénysértés történhetett. Elsősorban olyan esetekről van szó, mikor nem tájékoztatták a 

lakosságot arról, hogy szóban és írásban is kommunikálhatnak a hivatallal. Még többször 

fordult elő, hogy hiányoztak a kétnyelvű, veszélyre figyelmeztető táblák a hivatalokban. 

 

Fél évszázad után megújult a szentély 
2017. január 1. – Magyar Szó 

Az adai Szentháromság katolikus templomban decemberben fejeződött be az oltárkép és a 

szentély felújítása, majd Szungyi Károly adai plébános meghívására Pénzes János szabadkai 

megyés püspök szentelte föl ünnepi misén. Az 1795-ben épült adai templomot a kovácsoltvas 

tornya és a kör alakú galériakórusa teszi egyedivé. Miután 1874-ben restaurálták, a belseje 

barokk formát kapott, de a reneszánsz kivételével minden építészeti stílus jegyeit magán 

viseli. Franz Mauer festő készítette a Szentháromságot ábrázoló oltárképet, amit az elmúlt 

időszakban Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátorművész restaurált Szabadkán és 

Nagybecskereken. 

 

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők – Beszélgetés a huszti 
magyar iskola igazgatónőjével 
2017. január 1. – karpatalja.ma 

A Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola a szórványban élő magyarság egyik 

védőbástyája. Szokolovics Mária igazgatónőt az iskola szerepéről és jelenlegi helyzetéről 

kérdezte a karpatalja.ma újságírója. Az igazgatónő elmondta: Tanintézményünknek 105 

tanulója van. Gyerekeink nagy része rendelkezik magyar gyökerekkel, de a szüleik már csak 

nagyon gyengén vagy egyáltalán nem beszélik a nyelvet. Kiemelte: az iskola az elmúlt három 

évben nagyon sok magyarországi felajánlást és támogatást kapott, ami sokat segített. 

 

Petőfi születésnapjára emlékeztek Ungváron 
2017. január 1. – karpatalja.ma 

Az év első napján a megyeközpontban a helyi magyarság Petőfi Sándor születésnapjának 194-

dik évfordulóját méltatta. 

A szilveszterezés után a ködös, hideg időjárás és a csúszós járdák ellenére Ungvár magyarsága 

azért gyűlt össze a Petőfi téren, hogy Petőfi Sándorra emlékezzenek, aki 194 esztendeje, 1823. 

január 1-jén született. A rendezvény végén Balogh Dénes, Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának konzulja, Tarics Zoltán, a KMKSZ városi szervezetének elnöke és 

Ivaskovics József zenész, valamint Dupka György, a MÉKK elnöke megkoszorúzta a költő 

szobrát. 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3256/vajdasag_ada/158500/F%C3%A9l-%C3%A9vsz%C3%A1zad-ut%C3%A1n-meg%C3%BAjult-a-szent%C3%A9ly.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ha-az-ur-nem-epiti-a-hazat-hiaba-faradoznak-az-epitok-beszelgetes-a-huszti-magyar-iskola-igazgatonojevel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ha-az-ur-nem-epiti-a-hazat-hiaba-faradoznak-az-epitok-beszelgetes-a-huszti-magyar-iskola-igazgatonojevel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/petofi-szuletesnapjara-emlekeztek-ungvaron/
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Kreatív könyvbemutató magyar nyelven 
2017. január 2. - Volksgruppen 

Magyar nyelvű kreatív könyvbemutatót tart a Multilinguális Könyvesbolt gyerekeknek 

Bécsben január 14-én, 14.00-től 16.00-ig. A könyvbemutatót Kolozsi Angéla tartja, ő 

szabadúszó bábszínész, aki meséket és bábdarabokat ír, bábszínházi előadásokat rendez. 

 

Sikeres évet zárt a Club Pannonia 
2017. január 2. - Volksgruppen 

Sikeres évet zárt a bécsi Club Pannonia, a szervezet nemrég tartott évi közgyűlést vezető 

tagokkal. A Club Pannonia első rendezvénye egy közös szervezés által jön létre, ez februárban 

a Duna Gála Bécsben. Márciusban az egyesület meghívta Schmitt Pált volt magyar 

államelnököt egy előadásra a bécsi magyar nagykövetségbe. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január2. – Kossuth Rádió 

Mindegy, hogy mivel, lényeg, hogy zaklassák – Ráduly Róbert Kálmán beszél a 

2016-os esztendőről 

Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester ellen jó másfél éve indított eljárást a 

korrupciós ügyészség Romániában. Hatósági felügyelet alá helyezték és tisztsége 

gyakorlásától eltiltották, mígnem idén a júniusi választáson a város ismét bizalmat szavazott 

neki. 

Idén is folytatódik a KKM által támogatott kárpátaljai intézményfelújító 

program 

Idén is folytatódik a Külgazdasági- és Külügyminisztérium által támogatott kárpátaljai 

intézményfelújító program, 2012 óta mintegy 90 iskola és kulturális intézmény újult meg a 

megyében, idén 18 intézmény felújítását tervezik. A kárpátaljai oktatási és kulturális 

intézmények többsége 30 éve nem voltak tatarozva.  

Zentai polgárok esete a helyi nyugdíjbiztosító fiókkal 

Szerbiában a kisebbségek hivatalos nyelvhasználata biztosított – papíron. Egyes községekben 

azonban, ahol hivatalosan is használhatják a magyar nyelvet, a hivatalokban csak akkor 

fogadják el a magyar nyelvű dokumentumokat, ha mellette ott van a szerb nyelvű fordítást is. 

Ez a helyzet például a magyar többségű Zentán, ahol azok, akik érvényt akartak szerezni 

nyelvhasználati jogaiknak, alaposan pórul jártak. Szilágyi Miklóst, az Magyar Nemzeti Tanács 

nyelvhasználati bizottságának elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2817835/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2817826/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-02_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-02_18:30:00&ch=mr1
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2017. az emlékévek éve lesz 

Idén ünnepli az egész protestáns világ a reformáció 500. évfordulóját, az egész Kárpát-

medence és több nemzet is Szent László trónra lépését és szentté avatását, és a felvidéki 

magyarság Esterházy János halálának 60. évfordulójáról emlékezik meg. Január elsejével 

kezdetét vette a Szent László év. Szent László városában Nagyváradon kiemelt figyelmet 

fordít a katolikus egyház a lovagkirály emlékének méltó ápolására, és az emlékévre. Böcskei 

Lászlót, a nagyváradi római katolikus megyés püspököt kérdezte a Határok nélkül riportere, 

milyen programokat szerveztek az évre. 

Csűry István beszámolója a reformáció 500. évfordulójáról 

A nagyváradi római katolikus megyés püspök, Böcskei László után a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület püspöke, Csűry István számol be arról, hogy milyen 

rendezvényekkel készülnek a reformáció 500. évfordulójára.  

Esterházy-emlékévet hirdetett a felvidéki Pázmáneum Polgári Társulás 

Esterházy-emlékévet hirdetett a felvidéki Pázmáneum Polgári Társulás a két háború közötti 

szlovákiai magyar politikus mártírhalálának 60. évfordulója alkalmából. Esterházy János 

1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében. 

 
 


