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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Határon túli emlékművek rendbetételére írtak ki pályázatot 
2017. január 5. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a határon túli településeken felállított első világháborús 

emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása érdekében írt ki pályázatot, amelynek 

felhívását az alapkezelő internetes oldalán tették közzé. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornának 

csütörtökön azt mondta: 500 ezer és 2 millió forint közötti összegre lehet pályázni, a cél pedig 

elsősorban a kistelepülések emlékműveinek rendbetétele. A pályázók önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok, történelmi egyházak, egyházközösségek, civil szervezetek, 

állami intézmények lehetnek. 

 

Kelemen Hunor: önszántából távozik Kovács Péter 
2017. január 5. – Krónika 

Már december elején tudatta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke Kelemen Hunor 

szövetségi elnökkel, hogy lemond tisztségéről, és a sajtóban kíván tovább tevékenykedni. Ezt 

Kelemen Hunor mondta el a Krónikának. A szövetségi elnök közölte, ez Kovács Péter 

személyes döntése volt, a december eleji beszélgetésen azt mondta, váltani akar. „Így 

fogalmazott: visszatér első szerelméhez, mivel tizennyolc év után úgy érzi, váltania kell” – 

ecsetelte lapunknak Kelemen. Leszögezte: az ügyvezető elnöktől sem ő, sem más nem kérte, 

hogy váltson. „Nagyon szépen köszönöm neki a munkát, hat évig közeli munkatársam volt, és 

az elmúlt egy évben is bebizonyosodott, hogy jól tudunk együttműködni, hiszen a 

helyhatósági és a parlamenti választásokon is sikerült jó eredményt elérnünk” – mutatott rá 

Kelemen. 

 

Pákai: nem tudok együtt dolgozni az igazgatóval 
2017. január 5. – Krónika, maszol.ro 

Hónapok óta fenntarthatatlan feszültség uralkodik a közszolgálati televízió (TVR) kolozsvári 

területi stúdiójában, emiatt mondott le főszerkesztői tisztségéről Pákai Enikő, a magyar adás 

vezetője. A Krónika kérdésére elmondta, nem tud tovább együttműködni a területi stúdió 

igazgatójával, Romeo Couţival, konfliktusuk okairól azonban nem kívánt részleteket elárulni. 

„Maradjunk annyiban, hogy a probléma sokrétű, és nyilvánvaló, hogy nem találnak az 

elképzeléseink arról, hogy mit kellene tenni, ezért nem vállalom a főszerkesztői munkát. 

Mivel a kolozsvári területi stúdió igazgatótanácsában közösen kell döntéseket hozni, ilyen 

formában ez nehezen menne” – mondta a leköszönő főszerkesztő, aki 2013 óta vezette a 
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kolozsvári magyar adás szerkesztőségét. Hasonló okokból mondott le a román nyelvű adás 

főszerkesztője, Adrian Rozenberg is. 

 

Az UNESCO előtt a Verespatak-dosszié 
2017. január 5. – Krónika 

A leköszönt Cioloş-kormány kulturális minisztériuma az utolsó pillanatban, január 4-én 

benyújtotta a Verespatak világörökségi jelölésére összeállított iratcsomót az UNESCO-hoz – 

adta hírül csütörtökön Facebook-oldalán Corina Şuteu. A volt kulturális miniszter elmondta, 

egy 2011-ben elkezdett folyamat folytatásáról – egy adminisztratív lépésről – van szó a 

nemzeti kulturális örökség fontos részét képező Verespatak megőrzése érdekében. A dossziét 

a volt kulturális miniszter felelősségvállalásával, Dacian Cioloş ex-kormányfő értesítését és 

konzultálását követően, a külügyminisztérium támogatásával nyújtották be. Şuteu leszögezte: 

reméli, hogy a Grindeanu-kormány kulturális minisztere, Ioan Vulpescu is támogatja és 

továbbviszi az ügyet. 

 

Kelemen: ha lehetett volna külön szavazni, akkor nem szavazzuk meg Lia Olguța 
Vasilescut 
2017. január 5. – transindex.ro, maszol.ro 

„Ma a nemzeti kisebbségek jogainak betartására, új munkahelyek létrehozására, egy 

fenntartható gazdasági fejlődésre, magasabb életszínvonalra, a nagycsaládok 

adókedvezményeire, az orvosok, pedagógusok, illetve közigazgatásban dolgozók 

fizetésemelésére, az autópályák építésének befejezésére és azokra a projektekre szavaztunk, 

amelyek megtalálhatók az RMDSZ választási programjában is. Támogatni fogjuk a kormányt 

és azon kezdeményezéseit, amelyek javítanak az erdélyi magyarok életminőségén, 

biztonságos életet és biztos jövőképet teremtenek” – fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi 

elnök a parlament együttes ülésén, azt követően, hogy az RMDSZ megszavazta a 

kormánykoalíció által nevesített miniszterelnököt és kormánytagokat.  

 

A Kolozsvári Rádió magyar adásának műsorszerkesztőjeként folytathatja Kovács 
Péter 
2017. január 5. – transindex.ro 

A Transindex értesülései szerint a Kolozsvári Rádiónál műsorszerkesztői munkakörben 

folytatja Kovács Péter. Az RMDSZ ügyvezető elnöke szerdán távozott a szövetségből, ahol 18 

éve tevékenykedik, ebből az utóbbi hat évben dolgozott együtt közvetlenül Kelemen Hunor 

szövetségi elnökkel, főtitkári illetve ügyvezető elnöki tisztségben. K 

 

Jogerősen érvényben maradnak a Tamási Zsolt elleni kényszerintézkedések 
2017. január 5. – transindex.ro, Krónika 

Jogerősen elutasította a Maros megyei törvényszék Tamási Zsoltnak, a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium igazgatójának a fellebbezését, és ezzel érvényben tartotta az 

ügyészség Tamási Zsolt ellen elrendelt kényszerintézkedéseit. Tamási Zsoltnak az elkövetkező 
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hatvan napban sem szabad belépnie a Római Katolikus Gimnáziumba, nem szabad felvennie 

a kapcsolatot az ügyében érintettekkel, és az ügyész engedélyét kell kérnie, ha el akarja hagyni 

az országot. 

 

Tánczos: csak ideiglenes megoldás a föld-visszaszolgáltatások határidejének egy 
éves kitolása 
2017. január 5. – transindex.ro 

„Ideiglenes megoldásnak számít a tavaly decemberben elfogadott sürgősségi 

kormányrendelet, amely egy évig hosszabbítja meg a jogtalanul elvett földek 

visszaszolgáltatásának határidejét. Kelemen Hunor szövetségi elnök azt kérte tavaly ősszel a 

technokrata kormánytól, hogy egy sürgősségi rendelettel 2017. január 1-jéről 2020-ig 

hosszabbítsa meg a visszaszolgáltatások határidejét, azonban ezt csak 2018. január 1-jéig 

hosszabbították meg” – jelentette ki Tánczos Barna, az RMDSZ Hargita megyei szenátora 

Bukarestben.  

 

Miatta fogta be az orrát az RMDSZ, amikor a Grindeanu-kormányra szavazott 
2017. január 5. – maszol.ro 

Lia Olguța Vasilescu korábbi magyarellenes kirohanásai alapos okot szolgáltattak az RMDSZ 

politikusainak arra, hogy befogja az orrát, amikor a Grindeanu-kabinetra szavaz. Amikor a 

személyét kifogásolták, a Szociáldemokrata Párt elnöke, Liviu Dragnea a szövetség 

képviselőinek és szenátorainak azt bizonygatta: a munkaügyi miniszter „időközben politikai 

szempontból felnőtté vált”. 

 

Új igazgató a Bolyai élén, iskolavezető nélkül a katolikus líceum 
2017. január 5. – maszol.ro 

Maros megyében a tanfelügyelőség átadta az iskolaigazgatóknak és helyetteseiknek a 

kinevezésükre szóló iratokat. A versenyvizsgákon résztvevő mintegy 250 pályázóból 

hetvennek nem sikerült a vizsgája. Azokra az igazgatói állásokra, ahová senki nem pályázott, 

a tanári közösségnek kell kineveznie valakit, illetve, amennyiben ez nem történik meg, a 

tanfelügyelőségre marad a döntés – mondta Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. 

 

Bármikor felmondható az együttműködés 
2017. január 6. – Krónika 

Az RMDSZ arra a következtetésre jutott, hogy hasznosabb a konstruktív együttműködés a 

kormánnyal, mivel így esély lehet a kisebbségi ügyek rendezésére. A kormányprogram 

kisebbségi programjának jelentős része amúgy is az RMDSZ-től származik – mondta el a 

Krónikának Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Hozzátette: ha mégsem jönne be, 

akkor felmondják az együttműködési megállapodást. 
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Reformáció emlékéve: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is méltó 
ünneplésre készül 
2017. január 5. – hirek.sk 

Idén 500 éves a reformáció. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is készül a jeles 

esemény méltó megünneplésére. A lutheri-kálvini tanok terjedéséről, jelentőségéről és a 

tervezett jubileumi rendezvényekről Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház püspökét kérdezte a hirek.sk. 

 

KomApp mobiltelefonos alkalmazás tájékoztat a komáromi rendezvényekről 
2017. január 5. – hirek.sk 

Az önkéntesekből álló Villa Camarum Polgári Társulás január 5-én a komáromi Médiaházban 

megtartott sajtótájékoztatón mutatta be a KomApp elnevezésű, magyar és szlovák nyelvű, 

mobiltelefonos, illetve táblagépes alkalmazását, amely segítségével ezentúl ingyenesen és 

naprakészen nyújt majd tájékoztatást Észak- és Dél-Komárom kulturális, szabadidős 

rendezvényeiről. A bemutatón jelen volt Stubendek László, Észak-Komárom polgármestere és 

egyik helyettese, Keszegh Béla is. 

 

Infrastruktúra-fejlesztések 2017-ben 
2017. január 5. – Pannon RTV 

Idén folytatódik két szabadkai nagyberuházás, az Y-ág építése, valamint a Népszínház 

épületének felújítása. Várhatóan új határátkelő nyílik Magyarország és Szerbia között 

Bácsszentgyörgynél, egy további megnyitása pedig tervben van Rábénál. Igény mutatkozik 

arra is, hogy a jelenleg időszakosan működő Horgos-Röszke közúti és Királyhalom-

Ásotthalom átkelő az ünnepek és szabadságok idején egész nap nyitva álljon a forgalom előtt, 

de hogy ez mikor valósul meg, még nem tudni – egyebek mellett ezekről beszélt Kern Imre a 

Pannon TV Szubjektív című műsorában. Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-

fejlesztési államtitkár hozzátette, a minisztérium idei évi terveiben számos vajdasági út- és 

vasútszakasz felújítása is szerepel. 

  

Három pályázat vajdasági egyetemistáknak 
2017. január 5. – Pannon RTV 

Háromféle ösztöndíjra pályázhatnak a vajdasági egyetemisták. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem a szülőföldön tanulók, a 

részképzésben részvevők és a fiatal oktatók számára írt ki pályázatot. A Soós Kálmán 

ösztöndíj néven ismert támogatásra pályázik, amely új megnevezése a szülőföldi felsőoktatási 

tanulmányok támogatására vonatkozó ösztöndíjpályázatnak. Erre alap-, mester- és doktori 

képzésben résztvevő hallgatók jelentkezhetnek, a támogatás összege kategóriától függően 

havi 20-50 ezer forint, a szerződés pedig 10 hónapra szól. 
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Javult a hóhelyzet Kárpátalján, de továbbra is korlátozott a kamionok 
közlekedése 
2017. január 5. – MTI, Kárpátalja, zakarpattya.net 

Javult a hóhelyzet csütörtökre Kárpátalján az előző napihoz képest, de továbbra is korlátozott 

a kamionforgalom a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye területén. Csütörtök 

reggelre normalizálódott a közlekedési helyzet Kárpátalja hegyvidéki területein, a Kárpátok 

hat hágója közül négyen át mindkét irányban biztosított a gépkocsiforgalom. Azonban a nagy 

teherjárművek számára - a szerdai erős havazás miatt elrendelt tilalomnak megfelelően - 

továbbra sem engedélyezett ott a közlekedés - adta hírül a Zakarpattya.net.ua kárpátaljai 

hírportál. 

 

Folytatódik a karantén Beregszász oktatási intézményeiben 
2017. január 5. – karpatalja.ma 

Meghosszabbították a járványszünetet Beregszász iskoláiban és óvodáiban – tudatta Babják 

Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán január 5-én. A megbetegedések magas száma 

miatt meghosszabbított karantén január 16-ig tart. Emellett azt is javasolják, hogy a 

szolgáltatóipari szaklíceumban és az egészségügyi college-ben is vezessék be a 

járványszünetet. 

 

Hihetetlen, de mégis igaz 
2017. január 5. – Huncro.hr 

A 2015-ös költségvetési támogatásokkal való visszaélések miatt a MESZ-nek 1.097.693,88 

kúnát vissza kell fizetnie az állami költésgvetésbe 2017. január végéig! Ha nem fizetik vissza, 

végrehajtást kezdeményeznek Juhászék ellen. 

 

A HMDK vendége volt Veljko Kajtazi képviselő 
2017. január 5. – Huncro.hr 

Nemrég a HMDK vendége volt Veljko Kajtazi honatya, aki roma kisebbségi szervezetek 

képviselőinek a társaságában látogatott el a bellyei székházba. A HMDK bellyei székházában 

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője és Matijević Olivér, a HMDK titkára 

fogadta a roma kisebbségi szervezetek képviselőit, akik Veljko Kajtazi vezetésével látogatták 

meg a magyar érdekvédelmi szervezetet. Kajtazi a roma (és további 11) kisebbséget képviseli a 

horvát parlamentben 2011 óta. 
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Újabb fejlesztések Várdarócon és Dályhegyen 
2017. január 5. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a múlt évben is folytatta a 

magyar közösség érdekében történő beruházásait. Újabb fejlesztésekre került sor a várdaróci 

tájházon és a dályhegyi kultúrotthonon is. – Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a 

falvainkban élőknek legyen hol rendezvényeket, lakodalmakat, bálokat tartaniuk, ezért a 

következő időszakban is prioritást élveznek a közösségi épületek, templomok, iskolák 

felújításai – mondta Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. január 5. – Kossuth Rádió 

 

A Marosvásárhelyi Itélőtábla végleges döntése értelmében kedden a székely 

zászlókat a Hargita Megyei Tanács épületéről 

A Marosvásárhelyi Itélőtábla végleges döntése értelmében kedden levették a megyezászlóként 

is elfogadott székely zászlókat a Hargita Megyei Tanács épületéről.  A zászlókat megőrzésre az 

egyházaknak adták át. A Határok nélkül riporterének összeállításában Borboly Csaba  a 

Hargita Megyei Tanács elnökét,  Mezei János megyei önkormányzati képviselőt, valamint 

Darvas Kozma József esperes plébánost, Szatmári Szilád református és Solymosi 

Alpár  unitárius lelkészt halljuk. 

 

Vegyes eredménnyel zárultak a 2016. évi választások Temes megyében 

Vegyes eredménnyel zárultak a 2016. évi választások Temes megyében: míg az RMDSZ-nek 

júniusban sikerült visszakerülnie a temesvári önkormányzatba és minden eddiginél több 

alpolgármesteri tisztséget sikerült szerezni a megyében, decemberben elveszett a megye 

magyarságának parlamenti képviselete. Az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és 2017 

kihívásairól beszél a magyar érdekvédelmi szövetség megyei szervezetének elnöke, Halász 

Ferenc. 

 

Szórványosodás testközelből – Dél-erdélyi szórvány pillanatfelvétel, egy 

unitárius lelkész szemszögéből 
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Márkos Ervin unitárius lelkész néhány éve hagyta el Fogarast, az ottani magyar unitárius 

közösség már nem tudott lelkészt fenntartani. Most a székelyföldhöz közelebb, Kőhalomban 

lelkész. Ugyanazt a folyamatot látja újra, amelyek egy-két évtizede Fogarason és környékén 

zajlottak.   

 

Jelentős fejlesztések zajlanak Tóthfalun – beszélgetés a falu polgármesterével 

Tóthfalu 650 lélekszámú falu Észak-Bácskában. A közösség a helyi plébános vezetésével mert 

nagyot álmodni. Sportakadémiájuk van, és további fejlesztéseken is dolgoznak. A településre 

egyáltalán nem jellemző az elvándorlás. Bata Ferenccel, a falu polgármesterével beszélgetett a 

Határok nélkül munkatársa. 

 

25 éve alakult meg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Szegedi 

Tagozata 

25 éve alakult meg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Szegedi Tagozata, az 

akkori jugoszláv háború elől menekülőkből. Ma mintegy 100-120 aktív tagjuk van és 

hozzávetőleg 1500 szimpatizánsuk, hiszen az egyesület fő célja, hogy a Szegeden élő vajdasági 

magyarokat összetartsa és segítse.  A civil egyesület elnökét, Nagyabonyi Attilát kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

 

11 éve alakult meg a kárpátaljai Dercenben a Református Önkéntes Tűzoltóság 

11 éve alakult meg a kárpátaljai Dercenben a Református Önkéntes Tűzoltóság. Ha kell, tüzet 

oltanak, balesetek helyszínén segítenek, vagy akár az árvízi védekezésben is közreműködnek, 

mindezt bármiféle anyagi juttatás nélkül. Eddig több mint 400 bevetésen vettek részt. 

 

 


