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Nyomtatott és online sajtó 
 

Meleșcanu rendezné a román–magyar kapcsolatokat 
2017. január 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro 

A román diplomácia élére jelölt Teodor Meleșcanu „erkölcsi kötelességének" nevezte, hogy 

külügyminiszterként fejlessze Románia és Magyarország kapcsolatait, mivel 1996-ban román 

részről ő írta alá Temesváron a magyar-román alapszerződést. Meleșcanu a parlamenti 

szakbizottságok előtt kifejtette: Románia külpolitikáját koncentrikus köröknek tekinti, 

amelyek között az első és legfontosabb kör a szomszédokkal ápolt viszony. Úgy vélekedett, 

jelenleg nem a legjobbak Románia kapcsolatai szomszédaival, és – a térség militarizálása 

miatt – már az a mondás sem állja meg a helyét, hogy „Románia legjobb szomszédja a Fekete-

tenger". Magyarországgal kapcsolatban a politikus felidézte, hogy két évtizede, amikor 

előkészítették és aláírták a két ország közti alapszerződést, ő volt Románia külügyminisztere 

(1992-1996). Megjegyezte, fontos dokumentum volt a stratégiai partnerségi megállapodás is, 

amely „sajnos csak dokumentum szintjén maradt". „Az első dolgom az lesz, hogy a 

szomszédos országokkal való viszonyért tegyek, ezek egyike nyilván Magyarország" – mondta 

a beiktatásra váró új román külügyminiszter. 

 

Az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon 
2017. január 4. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdaság Ma 

Hetvenöt évvel ezelőtt a sajkásvidéki Csúrogon vette kezdetét az 1942 januári „hideg napok”, 

azaz a délvidéki razzia. A mintegy tízezer lakosú faluban történt mészárlásnak közel 900 

ártatlan szerb és zsidó áldozata volt. Rájuk emlékeztek ma kivégzésük helyszínén, a csúrogi 

Topalov-raktárban. Gyászmisével kezdődött Csúrogon a 75 évvel ezelőtti magyar razzia 

ártatlan bácskai áldozataira való emlékezés. A magyar kormány támogatásával 2013-ban 

múzeummá alakították azt a vesztőhelyet, ahol több száz szerbet és zsidót végeztek ki. A 

megemlékezés itt, az egykori magraktárban folytatódott. Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke szerbül szólt az egybegyűltekhez. 

 

Távozik tisztségéből az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács Péter 
2017. január 4. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, hirado.hu, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

Krónika 

Lemond tisztségéből Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. Döntését szerdán a 

Transindexnek adott interjúban jelentette be. „Minden embernek joga van váltani. Még a 

politikusoknak is. Nem tudom elfogadni azt az érvelést, hogy aki egyszer belevágott a 

politikába, az meg van bélyegezve, más feladatot nem végezhet, onnan kell nyugdíjba 

menjen” – nyilatkozta döntése hátteréről a politikus, aki szerdán iktatja lemondását. 
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Bizalmat kapott a „normális Romániát” ígérő Grindeanu-kormány 
2017. január 4. – Krónika, transidnex.ro, Figyelő 

Hivatalba állhat az új kormány, miután a parlament két háza szerda délutáni együttes ülésén 

megszavazta a kormányprogramot, illetve a kabinet összetételét. A honatyák 296-133 

arányban szavazták meg a Sorin Grindeanu vezette, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 

Liberálisok és demokraták Szövetsége (ALDE) politikusaiból álló kormányt. Az RMDSZ keddi 

ígéretének megfelelően megszavazta a kormányt. 

 

Kelemen Hunornak még nincs javaslata az új ügyvezető elnök személyére 
2017. január 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök köszönetet mondott Kovács Péter munkájának azt követően, 

hogy az ügyvezető elnök szerdán benyújtotta lemondását. „Nagyon jó csapatot alkottunk hat 

éven keresztül, és én ezért külön köszönetet mondok Péternek, hisz az elmúlt egy évben is 

bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a szervezetet átvinni a legnehezebb próbatételeken is: 

két sikeres választás van mögöttünk. Azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást az elmúlt 

években” - mondta. Hangsúlyozta, Kovács személyes döntést hozott, nem kérte senki őt 

távozásra.  

 

Két oldalnyi a kisebbségekre vonatkozó rész a 170 oldalas kormányprogramban 
2017. január 4. – transindex.ro 

A PSD-ALDE kormányprogramjában a magyarságot érintő témákban elég komoly 

elképzelések szerepelnek. Például az, hogy Magyarországgal ismét ápolni akarják a kétoldalú 

kapcsolatokat. A nemzeti kisebbségi témában is sok fontos dolog szerepel, noha ez a rész alig 

két oldalt tesz ki a 170 oldalas dokumentumban. Ezekről kérdezték Kelemen Hunort, az 

RMDSZ elnökét.  

 

Nevelkedik a leendő székelyföldi hokielit 
2017. január 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nagy fába vágta a fejszéjét a Csíkkarcfalván működő Székelyföldi Jégkorong Akadémia, amely 

azt a célt tűzte ki, hogy a rendkívül súlyos hokis elvándorlás mérséklésével párhuzamosan 

Székelyföldön több utánpótlás-nevelő alközpontban is beindítja a profi jégkorongképzést.  

 

Cáfolják az Erdély FM megszűnését 
2017. január 4. – Krónika 

Az elmúlt időszakban szárnya kelt híresztelések ellenére nem szűnik meg a marosvásárhelyi 

székhelyű, RMDSZ-közeli Erdély FM: Szép Gyula, a rádiót működtető Janovics Jenő 

Alapítvány elnöke azt mondta, eddig sem az alapítvány kuratóriuma, sem az alapítók körében 

nem került szóba a rádió esetleges bezárása. A Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatói 

tisztségét is betöltő Szép Gyula – aki Nagy Zsolt egykori távközlési minisztertől vette át az 

alapítvány irányítását 2015 elején – hozzátette, hozzá is eljutottak a csatorna állítólagos 
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bezárásáról szóló mendemondák, ám erről ezidáig nem beszéltek az alapítvány keretében. A 

marosvásárhelyi központú rádió megszűnésének hírét közleményben cáfolta az Erdély FM 

szerkesztősége is. Mindezt abban a kontextusban kívánták közölni, hogy az RMDSZ-közeli 

sajtóban a napokban fontos változások történtek. A közleményben úgy fogalmaznak, a 

Janovics Jenő Alapítvány kuratóriuma nem foglalkozik az Erdély FM rádió 

megszüntetésének kérdésével. 

 

Külön törvényben szabályozná a kisebbségi nyelveken szervezett oktatást az új 
kormány 
2017. január 4. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

Az oktatási kerettörvényhez illeszkedő külön törvényben készül szabályozni a kisebbségi 

nyelveken szervezett oktatást a beiktatásra váró új kormány - egyebek között ez derül ki a 

parlament honlapján szerdán közzétett kormányprogramból. Az ágazati politikákat 170 

oldalon részletező kormányprogram a kulturális fejezetben kétoldalas alfejezetet szán a 

kisebbségnek.  

 

Levették a székely zászlót a csíkszeredai megyeháza homlokzatáról 
2017. január 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla végleges döntése értelmében kedden eltávolították a 

megyezászlóként elfogadott székely zászlót a Hargita Megye Tanácsa székhelyéül szolgáló 

épület három pontjáról: a homlokzatáról, a bejárattól, valamint a gyűlésteremből. Az 

RMDSZ-es többségű testület szerdán megszavazta azt az elvi döntést, amelynek 

következtében a három zászlót a három történelmi magyar egyháznak (katolikus, református 

és unitárius) „örökbe adják”. 

 

Lemondott Pákai Enikő főszerkesztő 
2017. január 5. – Krónika 

Lemondott főszerkesztői tisztségéről Pákai Enikő, aki a közszolgálati televízió (TVR) 

kolozsvári területi stúdiójának magyar adását vezette – adta hírül tegnap a Szabadság. A 

kolozsvári napilap szerint a Román Televíziótársaság által működtetett területi stúdióknál 

december végén lejárt a vezető beosztású személyek szerződése, vezérigazgatói döntéssel 

azonban minden főszerkesztő mandátumát meghosszabbították újabb három hónapra. Pákai 

a napilapnak elmondta, nem vállalja tovább a magyar szerkesztőség vezetését. Ezzel egy 

időben lemondott a román nyelvű adás főszerkesztője, Adrian Rozenberg is. Azzal indokolták 

lépésüket, hogy a stúdióban elmérgesedett a helyzet, és nem tudnak együttműködni a területi 

stúdió vezetőségével. 
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Bírósági nyelvhasználat – a Most-Híd módosítójavaslattal reagál az MKP 
felhívására 
2017. január 4. – bumm.sk, hirek.sk 

Szlovákia megsértette egyik nemzetközi kötelezettségvállalását azzal, hogy a polgári bírósági 

eljárásokban az írásos bizonyítékok szlovák nyelvre fordításának költségeit az állam helyett 

már a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgároknak kell majd kifizetniük – mutatott rá a 

Magyar Közösség Pártja még októberben, az ügyben mielőbbi változást sürgetve. A helyzetre 

három hónap elteltével reagáltak a Most-Híd képviselői, s most indítványozzák a 

közigazgatási és polgári peres eljárásokról szóló törvény módosítását. 

 

Református egyházi szolgálatok az 1956-os menekültek között Ausztriában 
2017. január 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az új év a hatvan évvel ezelőtti, 1956-os eseményekre való megemlékezéssel kezdődött 

a Csemadok komáromi székházában január 3-án. Az Ausztriai Magyar Református 

Lelkigondozó Szolgálat, a Komáromi Protestáns Nőegylet és a Csemadok Komáromi 

Alapszervezete közös szervezésében rendezték meg a Magyar református egyházi szolgálatok 

az 1956-os magyar menekültek között Ausztriában című kiállítást. 

 

2016-ban sem nőtt a csallóközi és a mátyusföldi városok lakossága 
2017. január 4. – Új Szó 

Tovább öregszik a csallóközi és a mátyusföldi városok lakossága, a lélekszám egyre csökken. 

Csak Somorja kivétel, Szencen még nem összesítették a tavalyi adatokat. A 2016-os év 

lakossági statisztikájából kiderül, hogy a legtöbb városban tavaly folytatódott az elvándorlás 

és a lakosság elöregedése. Évek óta jellemző, hogy a születések száma nem haladja meg a 

halálozás számát. 

 

Elfogadták a tartományi kormány idei munkaprogramját 
2017. január 4. – Pannon RTV 

A vajdasági kormány elfogadta a kabinet 2017-re vonatkozó munkaprogramját, emellett 

jóhagyta több tartományi alapítású közvállalat, intézmény és létesítmény munka- és ügyviteli 

programját – közölte a vajdasági kormány tájékoztatási hivatala. A következő ülést január 11-

én tartják, amikor a többi tartományi intézmény, alap és közvállalat munkaprogramját is 

elfogadják. Mindezzel megteremtik annak feltételét, hogy a programok megvalósítását már az 

év elején megkezdhessék minden fejlesztési területen. Meghatározzák a tervek és programok 

megvalósításának dinamikáját és időhatárait, ami a tartomány területén lévő 

nagyberuházások megkezdéséhez szükséges. 
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Téli Egyetem az MTTK-n 
2017. január 4. – Pannon RTV 

Mintegy kétszáz pedagógus vesz részt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és az MNT Téli 

Egyetemén. Három nap alatt tíz akkreditált képzést szerveznek. A pedagógusok egyebek 

mellett környezeti nevelés, interaktív matematika és elsősegély-továbbképzés kurzusokat is 

hallgathatnak. Az idei Téli Egyetemet a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve szervezték 

meg. Petkovics Márta, tag, Végrehajtó Bizottság MNT: „Ezúttal a MNT az osztálykirándulás 

programunkban részt vevő osztálytanítókat szólította meg, 225-öt, ennek több, mint fele 

elfogadta a felajánlásunkat, hogy az MNT támogassa a továbbképzésüket.” 

 

„Jó évet zártunk 2016-ban” – Interjú Tóth Miklós megyei képviselővel 
2017. január 4. – Kárpátalja 

Tóth Miklós megyei képviselő, a KMKSZ-frakció tagjának munkáját elismerő oklevéllel 

jutalmazta a megyei tanács. Mi ebből az alakalomból kerestük fel, illetve hogy a Kárpátaljai 

Megyei Tanácsban a közös magyar frakció munkájáról kérdezzük. A Bátyúban élő Tóth 

Miklós Odesszában végzett élelmiszeripari főiskolát, a malomiparban dolgozott Kárpátalján 

több helyen is, majd a független Ukrajna létrejötte után a vámhivatal kötelékében. Később 

magánvállalkozásba kezdett. Ma a „Delta” magánvállalat igazgató-tulajdonosa. Az UMDSZ és 

a KMKSZ összefogásával kapcsolatban Tóth Miklós azt mondta: egy régi álmom valósult meg 

azzal, hogy a kárpátaljai magyarság összefogott. 

 

Buhajla József ungvári főkonzul a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok elmúlt 
évi alakulásáról 
2017. december 4. – mukachevo.net 

Buhajla József ungvári főkonzul évértékelő köszöntőjében összegezte a 2016-os évet a 

magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok alakulásának szempontjából. A főkonzul szerint az év 

legfontosabb eseménye volt ebből a szempontból, hogy Ukrajnának újra lett budapesti 

nagykövete, illetve kiemelte a magyar-ukrán külügyminiszteri és az év végi kormányfői 

találkozót. Kiemelte, hogy 2016-ban 25. évfordulóját ünnepelték a magyarországi diplomáciai 

jelenlétnek Kárpátalján, illetve beszámolt a konzulátus által szervezett 40 kulturális 

eseményről. A gazdasági és támogatási téren kiemelkedő eseményként nevezte meg az 

Ungvári Nemzeti Egyetem kollégiumának felújítását és egy modern sportpálya átadását. 

Buhajla József hangsúlyozta az Egán Ede gazdaságfejlesztési terv elindításának jelentőségét 

is, amely 2017-ben is folytatódni fog.  

 

KMKSZ ISZ-alapszervezet alakult Jánosiban 
2017. január 4. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) újabb 

alapszervezete alakult meg december 23-án a beregszászi járási Jánosiban. Az 

alakulógyűlésen részt vett Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke, Báder Ottó beregszászi 
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regionális alelnök, Horváth Zoltán gazdasági titkár és a beregszászi alapszervezet elnöke. A 

KMKSZ ISZ elnöke beszédében elmondta, hogy a szervezet elsődleges célja a kárpátaljai 

magyar ifjúság érdekvédelme, akaratának és véleményének a képviselete, a hagyományőrzés. 

 

Az ukránok fele támogatja az előrehozott parlamenti választásokat 
2017. január 4. – karpatalja.ma 

A Demokratikus Kezdeményezések Alap és az Olekszandr Razumkov Ukrán Gazdasági és 

Politikai Kutatóközpont közvéleménykutatást végzett az országban, melynek során arra 

kérdeztek rá, mit tartanak az ukránok az elmúlt év legfontosabb társadalmi eseményének – 

olvasható a Golos Karpat hírportálon. A felmérést december 16–20. között tartották az ország 

minden régiójában, kivéve a donbaszi és a krími régiót. A felmérésből kiderül, hogy az 

ukránok 46 százaléka támogatja az előrehozott parlamenti választásokat, míg 36 százalékuk 

ellenzi azok megtartását. 17,5 százalékuk nem tudott felelni a kérdésre. 

 

Leállították a közlekedést megyénk hágóin 
2017. január 4. – Kárpátalja, mukachevo.net 

Január 4-én délelőtt a szélsőséges időjárási viszonyok miatt ideiglenesen leállították a 

kárpátaljai hágókon a tehergépjárművek és a személygépkocsik forgalmát – írja a 

mukachevo.net hírportál. A tűzoltók hatalmas hófúvásokról tájékoztattak a helyszínről. Öt 

kárpátaljai (Ungvári, Nagybereznai, Munkácsi, Szolyvai, Volóci) járásban megsérültek meg az 

elektromos vezetékek. Január 4-én délelőttre 25 település maradt áram nélkül megyénben: 

ebből 18 községben teljesen, 7-ben pedig részlegesen nincs áram. A legrosszabb helyzet a 

Volóci járásban alakult ki. 

 

A kézzelfogható és a láthatatlan eredmények a Muraszombati Városi 
Önkormányzatban 
2017. január 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

Jelentős beruházásokat valósított meg a Muraszombati Városi Önkormányzat az elmúlt 

évben, de tervekből még akad bőven. Ezekről dr. Aleksander Jevšek, a Muraszombati Városi 

Önkormányzat polgármestere számolt be idei első Aktuális című műsorunkban. Mint 

mondja, nagyon jelentősek azok a tervek, melyek eredménye látható, de ugyanolyan 

jelentőségűek azok a dolgok is, amelyek szemmel nem láthatók. A kérdésre, hogy mit tart a 

2016-os év kimagasló eredményeinek, dr. Aleksander Jevšek a következőket mondja. 

 

Háromkirályok Alsóőrött 
2017. január 4. - Volksgruppen 

Burgenlandban ezekben a napokban csaknem 4.000 csillagénekes gyermek és fiatal járja a 

házakat. A Háromkirályok szerepében Alsóőrött már hétfőtől úton vannak a gyerekek. A 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-ukranok-fele-tamogatja-az-elorehozott-parlamenti-valasztasokat/
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/04/leallitottak-kozlekedest-megyenk-hagoin
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174447101
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174447101
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2817886/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 5. 
7 

Katholische Jungschar akciójának középpontjában idén afrikai projektek állnak, elsősorban 

Tanzániában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 4. – Kossuth Rádió 

Szimbólum-, és nyelvhasználat, az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása.  Az 

RMDSZ ezekben a kérdésekben várja a jogorvoslatot 

Mit hozhat az új román kormány a magyarságnak? A bukaresti parlamentben szerdán 

hallgatták meg a beiktatásra váró új kormány-tagokat. Az RMDSZ megszavazza a Szorin 

Grindéánu vezette szociálliberális kormányt. Várhatóan lesz egy magyar államtitkár a 

kulturális minisztériumban is, az oktatási tárcához hasonlóan. Korodi Attilát, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetőjét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

Magyarellenes hisztéria – történelemhamisítással vádolják az egyik tankönyv 

kiadóját 

Magyarellenes hisztériával indult az év Romániában. A bukaresti írott és elektronikus sajtó 

ezúttal egy 4-es általános iskolásoknak szóló történelemkönyv térképét állította a figyelem 

középpontjába, ahol Románia helyén egy székely zászlót tartó mesefigura áll. Az álbotrányról 

kérdezte a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadó tulajdonosát, igazgatóját, Tulit Attilát a Határok nélkül 

munkatársa. 

Asszimilációs szándék, vagy hanyagság? Megfeledkezett volna magyar híveiről a 

Szlovák Evangélikus Egyház? 

A Szlovákiai Ágoston Hitvallású Evangélikus Egyház is meghirdette a reformáció évét. Ám a 

magyar evangélikusokra nem gondoltak - írta a Felvidék.ma. A központi rendezvények és 

kiadványok szlovák nyelvűek lesznek.  Nagy Olivér szlovákiai magyar evangélikus lelkész nem 

ért egyet azzal, hogy magyar ajkú híveiről megfeledkezett volna egyházuk.  

A  Székely Szabadság Napja, Székely Kongresszus és tisztújító küldöttgyűlés – 

avagy az SZNT program terve az első félévre 

A Székely Nemzeti Tanács idén  márciusban is megszervezi a Székely Szabadság Napját, 

áprilisban Székely Kongresszust tartanak, júniusban pedig az SZNT tisztújító, elnökválasztó 

küldöttgyűlését. Izsák Balázs elnök az új év első felének fontosabb terveiről beszélt. 

MNT-javaslat a Magyarországról érkező támogatások adómentessé tételéről 

Magyarország jelentős összeggel támogatja a Vajdaságban élő magyarokat, de a támogatások 

nagy része, adó címén, a szerb államkasszába kerül. A Magyar Nemzeti Tanács egy javaslata 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-04_18:30:00&ch=mr1
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most azt próbálja megoldani, hogy az uniós támogatásokhoz hasonlóan a Magyarországról 

érkezők is legyenek adómentesek. A javaslat beterjesztőjét, Zsoldos Ferenc tanácstagot 

kérdezte a Határok nélkül riporterel 

Miért? Beszélgetés a Vajdaságból kivándorló családokról 

Maradunk a Vajdaságban, ahol becslések szerint naponta 3 magyar család hagyja el 

szülőföldjét. Milyen mértékben érinti a tömeges elvándorlás a több gyermekes magyar  

családokat a Vajdaságban?  Krizsán Vilmost, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetségének elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

Magyarországi református lelkészek utaznak Kovásznába 

A Szatmári Református Egyházmegye tíz éve  tart fenn testvéri közösséget a Kovásznai 

Református Egyházmegyével. Január első hetében lelkészek és érdeklődő civilek  indulnak 

útnak, hogy találkozzanak erdélyi barátaikkal. Beszélgetés az útról, és annak programjáról a 

szervezővel. 

 


