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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ausztráliai magyar szervezeteket keres fel a nemzetpolitikai államtitkár 
2017. január 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, Vajdaság Ma 

Az ausztráliai magyarok érzik, hogy a magyar kormány egyre jobban odafigyel a diaszpórára 

– mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár ausztráliai magyar szervezetek 

képviselőivel folytatott egyeztetéseiről beszámolva az MTI-nek hétfőn. Az államtitkár 

kifejtette: Ausztráliában vasárnap fejeződött be az ottani magyarság találkozója, amelynek 

utolsó napján ökumenikus istentiszteletet és gálaestet tartottak. Az immár tizenhatodik 

alkalommal megrendezett eseményt követően, hétfőn az Ausztráliai Magyar Szövetség 

tisztújító közgyűlését tartották, ahol alkalom nyílt megvitatni az aktuális ügyeket, hiszen bár 

nemrég rendezték a Diaszpóra Tanács legutóbbi ülését Budapesten, azon csak a küldöttek 

tudtak részt venni – magyarázta. 

 

Bugár: a regionális választás a Híd és az MKP együttműködésének próbája lesz 
2017. január 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

„Ha az MKP együtt akar működni velünk a parlamenti választások során, azt be kell 

bizonyítani a regionális és önkormányzati választások során is. Nem válogathatnak, hogy mi 

számukra az előnyösebb.“ - mondta Bugár, aki szerint az MKP nem teheti meg, hogy ahol 

erősebb, ott az együttműködést elutasítja, ahol pedig rosszul áll, ott erőlteti a partnerséget. „A 

regionális és az önkormányzati választások lesznek a parlamenti választások során történő 

együttműködés tesztjei“ – mondta. Bugár elismerte, hogy néhány megyében a Híd együtt fog 

működni a kormánypártokkal a Smerrel és az SNS-szel. A politikus szerint minden megyében 

más lehet a felállás. 

 

Tőkés: nem vezet célba az RMDSZ pártpolitikai logikája 
2017. január 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar 

Hírlap 

Tőkés László szerint a romániai magyarság helyzetét nem pártpolitikai, hanem 

nemzetpolitikai alapon kell rendezni. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke egy 

hétfői nagyváradi sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt időszak romániai eseményeit. Tőkés 

László üdvözölte Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek azt az álláspontját, hogy Romániában a 

román-magyar viszonyt egy kétoldalú társadalmi szerződéssel kellene rendezni. Az EMNT 

elnöke úgy vélte azonban, hogy az RMDSZ tévúton halad, amikor a posztkommunistának 

tekintett román Szociáldemokrata Párttal (PSD) és liberális koalíciós partnerével köt 

pártpolitikai egyezséget. Szerinte ugyanis az elmúlt 27 év bizonyította, hogy az RMDSZ 

pártpolitikai logikán alapuló megoldásai nem vezetnek célba. Tőkés László arra 

emlékeztetett, hogy évtizedeken át szorgalmazta a román-magyar társadalmi megegyezést, 
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amelyet – meglátása szerint – egy román-magyar kerekasztal-megbeszélés során lehetne 

kidolgozni. 

 

Torján újabb igent mondtak az autonómiára 
2017. január 9. – Krónika 

A Kovászna megyei Torja önkormányzati képviselőtestülete másodszor is elfogadta a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett autonómiahatározatot, amelyben kinyilvánítják 

az általuk képviselt közösség önrendelkezés iránti igényét, illetve azt, hogy a székely falvak és 

városok egységes akarattal egyetlen, különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni. Az 

elmúlt év utolsó tanácsülésén Bokor Béla független képviselő javaslatára tűzték napirendre a 

tervezetet, a testület egyhangúlag megszavazta a dokumentumot. A községi tanács már két 

évvel ezelőtt is elfogadta ugyanezt a határozatot, de akkor egy hónappal később vissza is 

vonták, miután a megyei prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon. Akkor a 

tanácsosok úgy érezték, esélytelenül szállnának harcba a kormányhivatallal. 

 

Székely István Gergő: Dragnea tart tőle, hogy Grindeanu nem lesz a bábja 
2017. január 9. – transindex.ro 

Az új kormányról, a Johannis-Dragnea csörte folytatásáról, a román-magyar kapcsolatokról 

és a magyar érdekérvényesítés esélyéről kérdezték a politológust. „A kormányprogram 

alapján tehát mindenképpen levonható az a következtetés, hogy a PSD nem akar ellenségesen 

indítani magyar kérdésben. A nagy kérdés viszont az lesz igazából, hogy mit fog tudni 

nyújtani bármiért is cserébe az RMDSZ” – mondta Székely István Gergő. 

 

„Nem igaz, hogy újságírók kerültek az utcára az Erdélyi Riporttól” 
2017. január 9. – transindex.ro 

Nem megszüntették, hanem felfüggesztették a működését – állítja a lapot kiadó Progress 

Alapítvány igazgatótanácsának elnöke, Nagy Debreczeni Hajnal, aki cáfolja a Fideszes 

befolyást is. Interjú. 

 

Új RMDSZ-es tanácsos az Arad megyei önkormányzatban 
2017. január 9. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Arad megyei tanács hétfő kora délután rendkívüli ülésén igazolták Bölöni György pécskai 

RMDSZ-elnök mandátumát a testületben. A korábban már két ciklust is kitöltött Bölöni 

Faragó Péter megyei RMDSZ-elnök helyét vette át, aki a decemberi parlamenti választásokon 

bejutott a parlamentbe, így lemondott tisztségéről a megyei testületben. 

 

„2017-ben felavatjuk a Magyar Bölcsődét és a Szórványkollégiumot!” 
2017. január 9. – Nyugati Jelen 

A 2016-os választási esztendő jelentős sikereket, ugyanakkor kellemetlen meglepetéseket is 

hozott az RMDSZ Temes megyei szervezete számára. Halász Ferenc helyettes főtanfelügyelő, 
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a szervezet elnöke a politikai események jegyében eltelt tavalyi év eredményeiről és a 2017-es 

év kihívásairól nyilatkozott a Nyugati Jelen temesvári szerkesztőjének. 

 

Külföldi visszhangot kapott a kolozsvári Apáczai-ügy 
2017. január 9. – Krónika 

Felháborító és pedagógiaellenes a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium magyar 

tannyelvű ötödikes képzőművészeti osztályának megszüntetése, ezáltal Közép-Erdély 

egyetlen magyar tannyelvű képzőművészeti tagozatának jövője vált bizonytalanná – szögezi le 

közleményében a Barabás Miklós Céh (BMC). A kolozsvári székhelyű romániai magyar 

képzőművészeti egyesület rámutat: az osztály bezárásának híre külföldön is felháborodást 

keltett képzőművészeti körökben és a művészetkedvelő közönség berkeiben. Az Apáczai 

képzőművészeti képzése ugyanis „nemcsak hazai körökben, de nemzetközi viszonylatban is 

elismerést vívott ki magának” – olvasható a Kolozsi Tibor szobrászművész, az egyesület 

elnöke és Németh Júlia művészettörténész, alelnök által aláírt levélben. 

 

Idén sem marad el az érettségi felkészítő a MÜTF-ön 
2017. január 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Immár ötödik alkalommal indít ingyenes érettségi felkészítőt román nyelvből és 

matematikából a MÜTF Oktatási Központ, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

(NSKI). Terjeszkedett is a projekt. Összesen harminchét csoportot indítanak Erdély-szerte, 

ami azt jelenti, hogy közel nyolcszáz diáknak tudnak segíteni az érettségire való 

felkészülésben – tudatta hétfői sajtótájékoztatóján Szász Jenő, az NSKI elnöke. A program 

célja, hogy minél több magyar fiatalnak legyen sikeres az érettségije, ne törjön derékba az 

életük már 18–19 évesen. Ezzel az ifjúság itthon maradását is támogatják. 

 

Megszűnés fenyegeti a katolikus iskolát 
2017. január 10. – Krónika 

A szülők szerint mindössze pár lépés választja el a megszűnéstől a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Gimnáziumot: a tanintézet igazgató hiányában nem tudja benyújtani az 

új beiskolázási tervét, az önkormányzat pedig még nem szavazott arról, hogy az 

iskolahálózatban helyet kapjon a felekezeti iskola. Egyébként január 11-én jár le az a határidő, 

míg a tanintézetek benyújthatják a beiskolázási tervüket. 

 

Reformáció emlékéve - Emlékkiállítással nyitott a felvidéki rendezvénysorozat 
2017. január 9. – hirek.sk 

Reformáció emlékkiállítás nyílt Királyhelmecen. Az előadásokkal egybekötött tárlat a 

Zempléni Egyházmegye nyitórendezvénye volt a reformáció ötszázadik, jubileumi évének 

tiszteletére. A Felvidéken 230 lelkész lát el lelkészi szolgálatot. A népszámlálási adatok szerint 

Szlovákiában körülbelül 100 ezer református él. 
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Menyhárt József: Ahogy lehet... 
2017. január 9. – hirek.sk 

„99 évvel kisebbségi sorba kerülésünk, 27 évvel a rendszerváltozás és 17 évvel a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény hatálybalépését követően talán valóban itt az ideje, hogy látva a 

magyar nyelvhasználat siralmas állapotát, új utakat és megoldásokat keressünk ezen a téren. 

A magyar nyelvhasználat jelenlegi helyzete tarthatatlan, illetve – hogy pontosabban 

fogalmazzunk – jelenlegi állapotában nyelvi közösségünket képtelen lesz megtartani hosszú 

távon. Amikor az önálló államiságot szerzett szlovák politika negyed évszázada megalkotta a 

19. századi elveket visszatükröző államnyelvi politikáját, nyilván nem a veszélyeztetett szlovák 

nyelv helyzetén akart javítani, hisz azt semmiféle veszély nem fenyegette a frissen önállósult 

országban.  Az államnyelvtörvény kizárólag a magyar nyelvhasználatot akarta beszorítani 

oda, ahova a szlovák nyelvi imperializmus logikája szerint való: az otthonok lehetőleg 

hangszigetelten zárt falai közé.” 

 

Februárban kormány elé kerülhet a kisebbségi alapról szóló törvény 
2017. január 10. – Új Szó 

December végéig lehetett javaslatokat küldeni a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 

törvényhez, az államigazgatási szervek és a civilszervezetek 195 módosító javaslatot küldtek. 

Közülük azonban csak 16 a lényegesebb változást javasló hozzászólás, ezek előterjesztőivel 

tárgyalni fog a szöveget kidolgozó kulturális minisztérium. Az egyik legnagyobb hatású 

javaslattal a pénzügyminisztérium jelentkezett, amely a tervezett 8 millió euróról 4,5 millióra 

szállítaná le a kisebbségek kulturális tevékenységére felhasználható összeget. Rigó Konrád 

(Híd), a kulturális tárca államtitkára szerint azonban marad a 8 millió eurós összeg. A 

pénzügyminisztérium az alap létrehozását is megkérdőjelezi, szerinte ugyanis a kisebbségi 

kulturális támogatásokat eloszthatná a szlovák művészeti alap, vagy az Audiovizuális alap. 

 

Szerbiai országjelentés az EP bizottsága előtt: Középpontban a kisebbségek 
védelme és a gazdaság támogatása 
2017. január 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Európai Parlament külügyi bizottsága hétfőn tárgyalta először a Szerbiára vonatkozó 

2016-os országjelentés tervezetét. Deli Andor, a Fidesz vajdasági európai parlamenti 

képviselője elmondta: az EP az országjelentésekkel mutat rá azokra a kérdésekre és 

problémákra, ahol szükséges politikai vagy jogi lépéseket tenni, azaz egyfajta építő jellegű 

kritikaként szolgál a tagjelölt országok számára az integrációs folyamatokban. Az 

országjelentés kidolgozása a módosító indítványok leadásával, majd azok tárgyalásával 

folytatódik február hónap folyamán, a végleges szöveg elfogadása pedig a márciusi plenáris 

ülésen várható. 
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Telt ház előtt koncertezett a Vajdasági Nagyzenekar Zentán 
2017. január 9. – Pannon RTV 

Nagy érdeklődés övezte a Vajdasági Nagyzenekar vasárnap esti zentai koncertjét, amelyet a 

helyi Művelődési Házban tartottak meg. A zenekar vendége Csizmadia Anna népdalénekes 

volt. A vajdasági magyar népzenészekből összeállt Vajdasági Nagyzenekar zentai koncertje 

háromnapos közös próbafolyamat eredményeként született meg. Az est vendége, Csizmadia 

Anna miután 2012-ben első helyezést ért el a Fölszállott a páva elnevezésű népzenei 

tehetségkutató versenyen, Budapesten élt, majd Szegedre költözött, azonban ma is rendkívül 

fontos számára, hogy a hazai közönség előtt is rendszeresen felléphessen. 

 

Megnyitották a reformáció emlékévét Kárpátalján 
2017. január 9. – karpatalja.ma 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Reformáció Emlékévét Ukrajnában vasárnap, 

január 8-án Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban. Az emlékév 

mottója: „A lelki reformáción keresztül az ország megújulásáig”. Az esemény öt kárpátaljai 

protestáns egyház szervezésében jött létre. A Kárpátaljai Református Egyház képviseletében 

Héder János főjegyző elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy arról beszélhet, mi a 

reformáció, és mit adott nekünk. – Kárpátalján 500 éve létezik református vallás. 

 

Matematikai tehetséggondozó hétvégék második alkalommal a Genius 
Alapítvány szervezésében 
2017. január 9. – Kárpátalja 

Idén is lehetőség nyílt 2017. január 4-6. között a matematika terén tehetséges iskolások 

tudásának bővítésére és vetélkedőkre való felkészítésére a Nagyberegi Református 

Líceumban. A programot a Bethlen Gábor Alap támogatásából a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezte. Az Alapítvány 2011 óta végez tehetséggondozó munkát általános- és 

középiskolás szinten. Ennek érdekében 8 tehetségpontot működtet teljes kárpátaljai 

lefedettséggel, amelyek keretében különböző tantárgyakból fejleszthetik tovább meglévő 

tudásukat a kis géniuszok. 

 

3496 kész fürdőszoba hagyta el tavaly a VARIS udvarát 
2017. január 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

A VARIS részvénytársaság korlátolt felelősségű társaságként működik már a részvényesek 

közgyűlése határozatának értelmében. Víziója változatlan maradt, a kész fürdőszobák vezető 

gyártójának lenni az európai piacon. Küldetése is maradt a régi, innovatív, minőségi és tartós 

termékekkel ellátni a piacot. Mag. Sabina Sobočan, a társaság vezérigazgatója tegnap 

sajtótájékoztatón szemléltette a tavalyi év eredményeit, és összegezte az idei terveket. 
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Háromnyelvű háromkirályok a Csörgével 
2017. január 9. - Volksgruppen 

Három nyelven tartottak háromkirályok záró koncertet Csajtán (Schachendorf) a katolikus 

templomban. A koncertre fellépőnek felkérték az őrvidéki Csörge zenekart is. A jelentős 

horvát hagyománnyal bíró ünnepségen első ízben szerepelt magyar együttes. Az este 

folyamán elhangzott egy olyan dal, amelyben latinul, magyarul és horvátul is szólt az ének. 

 
Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 9. – Kossuth Rádió 

Eltörölte a román bíróság a Tőke Ervinre kirótt bírságot 

Eltörölte azt a tetemes bírságot a román bíróság, amivel a csendőrség és rendőrség az Erdélyi 

Magyar Néppárt helyi elnökét sújtotta, amikor tavaly, a Nemzeti Összetartozás Napjának 

előestéjén felvonta a székely zászlót Csíkszereda főterén. Tőke Ervint, az Erdélyi Magyar 

Néppárt csíkszeredai elnökét halljuk. 

Tőkés: Nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai logika alapján kell rendezni az 

erdélyi magyarság ügyét 

Nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai logika alapján kell rendezni az erdélyi magyarság 

ügyét. Politikai közösségként is újjá kell szerveznünk magunkat. Kós Károlyék Kiáltó szava 

értelmében: új típusú társadalmi szerződést kell kötnünk egymással. Száz év után Erdélyt 

csak ilyenképpen állíthatjuk talpra - mondta nagyváradi újévi sajtótájékoztatóján Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő.  

A Magyar Közösség Pártja támogatásával megalakult a Femaro - a Felvidéki 

Magyar Romák Polgári Társulás 

A Magyar Közösség Pártja támogatásával megalakult a Femaro - a Felvidéki Magyar Romák 

Polgári Társulás. Adj esélyt magadnak! - ez a szervezet jelmondata, célja a válaszkeresés a 

közösség előtt álló kihívásokra. Váradi Zsoltot, a Femaro elnökét és Menyhárt Józsefet, a 

Magyar Közösség Pártja elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

A madéfalvi veszedelemre emlékeztek a tragédia helyszínén 

1764. január 7-én hajnalban támadta meg a császári katonaság az erőszakos besorozás ellen 

fellázadó székelyeket Madéfalvánál. A falu ostroma során körülbelül 200, nagyrészt 

fegyvertelen embert ölt meg. Nem csak férfiak, de nők és gyermekek is a vérengzés áldozatául 
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estek. Madéfalván minden év január 7-én megemlékeznek a "madéfalvi veszedelem"néven 

ismert tragikus történelmi eseményről. 

Marosvásárhelyen is megemlékeztek a madéfalvi veszedelem 253. 

évfordulójáról 

Marosvásárhelyen is megemlékeztek a madéfalvi veszedelem 253. évfordulójáról. A 

Kultúrpalotában tartott rendezvényen adták át a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron díját a 

Szentegyházi Gyermekfilharmóniának. 

Megnyitották a Reformáció 500 éve emlékévet Kárpátalján 

Ungváron vasárnap este öt ukrajnai protestáns egyház, élükön a Kárpátaljai Református 

Egyházzal közösen nagyszabású rendezvénnyel indították útjára a reformáció 500 éve 

emlékévet Ukrajnában. Az országban a protestáns egyházak tagjai a lakosság mindössze 3%-t 

teszik ki, Petro Porosenko ukrán államfő mégis elnöki rendeletben határozott a jubileum 

országos szintű megünnepléséről. A Határok nélkül riporterének mikrofonjánál Zán Fábián 

Sándort, a Kárpátaljai Református Egyház püspökét hallják. 

 


