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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elkezdődött a tanítás Kommandón a tűzvész után 
2017. január 17. – Krónika 

Ismét járnak iskolába hétfőtől a kommandói diákok, a múlt hét elején leégett Horn Dávid 

Általános Iskola épen maradt részében megkezdődött a tanítás – közölte Kiss Imre Kovászna 

megyei főtanfelügyelő. A tantermeket kitakarították, sikerült megfelelő körülményeket 

biztosítani a gyermekeknek. Az előkészítős kisdiákokat átköltöztették az óvoda üresen álló 

termébe, az elemi és általános iskolások öt összevont csoportban tanulnak az iskolának a 

lángoktól megmentett szárnyában. A főtanfelügyelő elmondta: hátravan még egy sürgős 

beavatkozás, ugyanis teljesen le kell zárni a leégett épületrészt, erre már kiállították az 

építkezési engedélyt. Eközben javában zajlik az adománygyűjtés, a Kommandóért Egyesület 

bankszámláján már közel 2000 lej van. Helyi vállalkozók is felajánlották segítségüket, a 

Kovászna megyei önkormányzat pedig januári ülésén gyorssegélyt folyósít a községnek, 

amelyből az ingatlan állapotának felmérését, az épület további pusztulásának 

megakadályozását, valamint egy új épület tervezését fedezik. 

 

Februárban tartja tisztújító kongresszusát az MPP 
2017. január 17. – Krónika, transindex.ro, hirado.hu, MTI, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Február 11-én Szatmárnémetiben tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Polgári Párt (MPP) 

– jelentette be egy keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró 

Zsolt elmondta: a kongresszus szerepét betöltő országos tanács módosítja a párt 

alapszabályát és programját, és megválasztja a párt vezető testületeit. Hozzátette, hogy az 

országos tanács döntéseit a múlt hét végén tartott székelyudvarhelyi kibővített elnökségi 

ülésen készítették elő. Az ülésen részt vett az MPP tiszteletbeli elnöke, Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke is. Biró Zsolt elmondta, újabb elnöki mandátumra készül, és nem tud 

arról, hogy kihívója lenne a választáson. 

 

Magyar Kultúra Napja és Csemadok-díjak átadása Galántán 
2017. január 17. – Körkép 

2017. január 22-én, vasárnap hagyományosan a galántai VMK színháztermében kerül sor a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett országos emlékműsorra és a Csemadok Életmű 

Díjak átadására. A kultúrműsorban fellépnek a Csemadok országos rendezvényeinek 

győztesei, díjazottjai. 2017-ben Csemadok Életmű Díjban részesül Böszörményi István 

Losoncról, Korintus László Hárskútról, Lázár Erzsébet és Ferenc Rimaszombatból, Miklós 

Ferenc Dunaszerdahelyről és Pék Éva Vízkeletről. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/februarban-tartja-tisztujito-kongresszusat-az-mpp
http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/01/17/magyar-kultura-napja-es-csemadok-dijak-atadasa-galantan
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Lecserélné Horváth Annát a PSD 
2017. január 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A kolozsvári önkormányzat szociáldemokrata párti (PSD), valamint a Liberálisok és 

Demokraták Szövetségét (ALDE) képviselő tanácsosai azt kérik az RMDSZ-től és a nemzeti 

liberális párti (PNL) városatyáktól, nevezzenek ki más személyt az alpolgármesteri tisztségbe 

Horváth Anna helyett, aki ellen befolyással való üzérkedés miatt vádat emelt az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). Dan Morar, a kolozsvári tanács PSD–ALDE-frakciójának 

vezetője keddi sajtóközleményében azzal érvel, hogy a polgármesteri hivatalban három 

hónapja kettő helyett egy alpolgármester dolgozik, ami akadályozza az intézményt a feladatok 

ellátásában. Dan Morar szerint ugyanakkor nem tesz jót a városháza megítélésének, hogy a 

DNA által bíróság elé állított, hatósági felügyelet alatt álló alpolgármester töltse be ezt a 

tisztséget. 

 

Kelemen Hunor: Szilágy megye nagyban hozzájárult az arányos képviselethez 
2017. január 17. – transindex.ro 

„Szilágy megye 2016-ban az élen járt mind a két választáson, de ez nem újdonság, hiszen 

Szilágy megye mindig az élen jár. Az az 52 százalék, amit a parlamenti választáson a 

mozgósításban sikerült elérni, valóban az országos élvonalba helyezi a megyét. A magyar 

emberek 2008 óta arányukhoz képest alacsonyabb részvétellel voltak képviselve a 

parlamentben, ami 2016-ban megváltozott: Szilágy megye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

visszaállítsuk az arányosságot" – mondott köszönetet az RMDSZ Szilágy Megyei 

Szervezetének Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki január 16-án, hétfőn a szervezetben 

tevékenykedőkkel közösen értékelte a 2016-os évet Szilágycsehben. Az RMDSZ elnöke 

felszólalásában kifejtette: az élet igazságtalanul bánt a Szilágy megyei magyar közösséggel, 

hiszen elvesztett egy szenátori mandátumot a visszaosztásból – de ez nem a megyei szervezet 

hibája. "Nem szabad csüggedni. A kitartó, közösségért végzett munkát folytatni kell" – 

nyomatékosított Kelemen.  

 

Ilyen volt 2016 a MIÉRT szerint 
2017. január 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Évértékelőt tartott kedden Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A szervezet vezetői 

szerint a fiatalokat igenis érdekli a politika, és külföldre is kevesebben költöznének. Az 

évértékelő során Antal Lóránt, a szervezet elnöke elmondta, hogy több szempontból is sikeres 

volt a szervezet számára az elmúlt év. Összesen 12.000 kilométert tettek meg, hogy felmérjék 

az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek igényeit, emellett elkészítették az ifjúsági törvényt érintő 

javaslatot, amelyet március folyamán adtak át a képviselőknek és a szenátoroknak, azt pedig 

az új frakció dolga lesz elfogadni.  

 

„Játszmáznak” a marosvásárhelyi katolikus gimnáziummal? 
2017. január 17. – maszol.ro 

Annak ellenére, hogy hétfőn félbeszakadtak a tárgyalások a római katolikus teológiai líceum 

sorsáról, az RMDSZ városi tanácsi frakciójának vezetője, Csíki Zsolt bizakodó.  
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A hétfői tanácskozáson elhangzott egy olyan javaslat is, hogy a római katolikus gimnázium 

tagolódjon be az Unirea Főgimnáziumba. Ezt Csíki Zsolt szerint az RMDSZ elutasította. A 

frakcióvezető abban reménykedik, hogy a legközelebbi megbeszélésen sikerül majd közös 

nevezőre jutni. Hétfőn ugyanis azzal függesztették fel a tanácskozást, hogy valamikor a héten 

folytatják. 

 

Makkai Gergely váltja Novák Zoltánt a vásárhelyi önkormányzatban 
2017. január 17. – szekelyhon.ro 

Makkai Gergely meteorológus váltja a marosvásárhelyi önkormányzatban Novák Zoltán 

történészt, aki Maros megyei szenátor lett. A beiktatás előreláthatóan január 26-án, történik 

meg. A Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére Makkai Gergely elmondta, hogy optimistán várja az 

immár harmadik önkormányzati képviselői megbízatását. 

 

Fejlesztenék a Bolyai Farkas Gimnáziumot az új vezetői 
2017. január 17. – szekelyhon.ro 

Az új év – és az új tanügyi törvény – új vezetőket is hozott a Bolyai Farkas Gimnázium élére. 

Január 9-től Bálint István – aki közel két évtizedig vezette a tanintézetet – helyett Mátéfi 

István tölti be az igazgatói tisztséget, Horváth Gabriella helyén pedig Hajdú Zoltán ül az 

aligazgatói székben. A két új vezető hosszú évek óta tanít a város egyik legnevesebb magyar 

oktatási intézményében, és elmondásuk szerint jól tudnak együttműködni, ezért is pályázták 

meg együtt az állásokat. 

 

A világháborúk komáromi áldozataira emlékeztek 
2017. január 17. – bumm.sk 

2012-ben állíttatott emléktáblát a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete (KEBEL) a Don-

kanyarnál elesett komáromi katonák emlékére, két évvel később pedig az első világháború 

kitörésének 100. évfordulóján a helyi áldozatoknak emeltek táblát. Idén, a doni katasztrófa 

74. évfordulóján mindkét világégés hősi halottjai előtt lerótták kegyeletüket. 

 

Ipszilon-háború Maďarič miniszterrel 
2017. január 18. – Felvidék Ma 

Több ezer eurójába is kerülhet Galántának ez az ipszilon-háború. A város ugyanis nem akarja 

az utcanévtáblán az Esterházyak utcájának szlovák nyelvre lefordított nevét – Ulica 

Esterházyovcov – a kulturális minisztérium elvárásainak megfelelően módosítani. A 

nyelvészek a város álláspontját tartják helyesnek, szerintük nem kell az utcanévtáblát 

megváltoztatni. A kulturális tárca az ipszilont az Esterházyak nevében pontos i-re javíttatná, 

így: „Esterháziovci”. A galántai városi képviselők azonban nem hallgattak Maďarič 

minisztériumának utasítására, így alakult ki kettejük között ez a bizarr vita. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/makkai-gergely-valtja-novak-zoltant-a-vasarhelyi-onkormanyzatban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/fejlesztenek-a-bolyai-farkas-gimnaziumot-az-uj-vezetoi
http://www.bumm.sk/regio/2017/01/17/a-vilaghaboruk-komaromi-aldozataira-emlekeztek
http://felvidek.ma/2017/01/ipszilon-haboru-madaric-miniszterrel/
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Eredményesnek értékeli az elmúlt évet a Magyar Mozgalom 
2017. január 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Eredményesnek értékeli az elmúlt évet a Magyar Mozgalom zentai községi képviselő-

testületbeli frakciója, ugyanis több kezdeményezésüket is sikerre tudták vinni a testületben, 

hangzott el a szervezet mai zentai sajtóreggelijén, amelyen a képviselők beszéltek a 

megvalósult ellenzéki kezdeményezésekről, valamint az aktív szerepvállalás és a nyilvánosság 

folyamatos tájékoztatásának fontosságáról is. A Magyar Mozgalom képviselői saját 

elmondásuk szerint a jövőben is szeretnék ugyanolyan elvek mentén folytatni a 

tevékenységüket, mint amelyek mentén eddig dolgoztak, időről időre rámutatva a hatalmi 

többség döntéseinek visszásságaira, és minden rendelkezésükre álló eszközzel harcolva a 

Zenta községbeli polgárok érdekeinek képviseletéért. 

 

Egyetemi felvételi felkészítőt szervez az MNT 
2017. január 17. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezi az egyetemi 

felvételi felkészítő tanfolyamot. Ez 2017. február 1-jén kezdődik. A tanulók 14 tantárgy közül 

választhatnak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, alkotmány és 

állampolgári jogok, szociológia, pszichológia, történelem, földrajz, biológia, matematika, 

fizika, kémia, közgazdaságtan, számítástechnika és informatika. A felkészítőre a 

www.breki.mnt.org.rs honlapon lehet regisztrálni 2017. január 31-ig. 

 

Kárpátaljára látogatott a Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős 
miniszteri biztos 
2017. január 17. – karpatalja.ma 

Kalmár Ferenc András hétfőn, január 16-án találkozott Hennagyij Moszkallal, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökével. A magyarországi politikus az ukrán–magyar 

kétoldalú vegyesbizottság közeljövőben tervezett ülése előkészítésének keretében érkezett 

megyénkbe. – Az elmúlt években nem került sor egyetlen, a nemzeti kisebbségek jogai 

biztosításának kérdéseivel foglalkozó ukrán–magyar kormányközi találkozóra és bizottsági 

ülésre sem – szögezte le Kalmár Ferenc András. – Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezt 

kiküszöböljük, és új dinamikát adjunk az ebben az irányban folyó munkának. 

  

Megnyitották a Szent László-évet Kárpátalján 
2017. január 17. – karpatalja.ma 

Ünnepi szentmise keretében nyitották meg Kárpátalján a magyar kormány által meghirdetett 

Szent László-évet. Az eseménynek január 16-án a beregszászi római katolikus templom adott 

otthont. Majnek Antal munkácsi megyéspüspök ebből az alkalomból Böcskei Lászlót, 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21078/Zenta-Eredmenyesnek-ertekeli-az-elmult-evet-a-Magyar-Mozgalom.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=308757
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-a-magyarorszag-szomszedsagpolitikajaert-felelos-miniszteri-biztos/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-a-magyarorszag-szomszedsagpolitikajaert-felelos-miniszteri-biztos/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/megnyitottak-a-szent-laszlo-evet-karpataljan/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 18. 
5 

Nagyvárad római katolikus főpásztorát hívta meg, aki alaposan felkészült az emlékévre, 

hiszen egyházmegyéjének Szent László a védőszentje. A Bereg-Ugocsai Esperesi Kerület 

2017-ben számos rendezvényt szervez, amelyek által a résztvevők közelebb kerülhetnek a 

szentéletű királyhoz. A tervezett programok közt Szent László témájú hittanverseny, 

lelkigyakorlat, lovagi bemutató, zenés műsor, színházi előadás, kiállítás, zarándoklat, 

rajzpályázat, történelmi előadás is szerepel. 

 

Képezni a felnőttek oktatóit 
2017. január 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendvai Népi Egyetem 2016-ban támogatást nyert az Erasmus+ KA2 (stratégiai 

partnerség) pályázatán a GEM projekttel, amit a következő 30 hónapban a horvátországi és 

magyarországi partnerekkel közösen kivitelez majd. Rahela Hojnik Kelenc, a Lendvai Népi 

Egyetem igazgatója nyilatkozott erről a muravidéki méretekben is egyedülálló pályázati 

sikerről. 

 

129. Magyar Bál Grazban 
2017. január 17. - Volksgruppen 

A báli szezon egyik színfoltja Grazban minden bizonnyal a Magyar Bál. Az elmúlt szombaton 

immár 129. alkalommal rendezte meg a bált a Grazi Magyar Egyesület, melyre minden asztal 

elkelt, több, mint 550 vendég érkezett a rendezvényre. „Bemelegítésként“ táncház előzte meg 

a kapunyitást. 

 

Magyar lelkészek találkozója Kismartonban 
2017. január 17. - Volksgruppen 

Immár ötödik alkalommal került sor az ausztriai magyar és magyarul beszélő katolikus 

lelkészek találkozójára Kismartonban. Január 9-11. között zajlott a találkozó, melyre 11 

résztvevő érkezett. Szervező ezúttal is Pál László püspöki helynök volt, az eseményt 

megtisztelte Ägidius Zsifkovics burgenlandi főpásztor is. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 17. – Kossuth Rádió 

Székely zászló ügy után partiumi zászló ügy – Az ítélet január 30-ára várható 

A Bihar megyei Törvényszéken tegnap tárgyalták a partiumi zászló ügyét. Tőkés László 

európai parlamenti képviselő 2015 decemberében tűzte ki nagyváradi európai parlamenti 

irodája homlokzatára a partiumi zászlót. A helyi rendőrség jegyzőkönyvben figyelmeztette az 

európai parlamenti képviselőt és felszólította, hogy távolítsa el a régió zászlaját. Ezt a 

figyelmeztetést támadta meg a bíróságon Tőkés László. Végleges ítélet január 30-ra várható 

az ügyben.  

Parlamenti értékelőt tartott Faragó Péter aradi képviselő 

Bő egy hónappal a választások után parlamenti értékelőt tartott Faragó Péter aradi képviselő. 

A honatya, aki egyben a megyei RMDSZ-szervezet elnöke, pénteken többek között arról 

beszélt, hogy az elmúlt négy évhez képest megnőtt az érdekvédelmi szövetség súlya az alsó- és 

a felsőházban, a kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködéstől pedig a választási 

kampányban tett ígéretek beváltását reméli az RMDSZ. Faragó Péter három parlamenti 

irodát tart majd fenn Arad megyében: egyet a megyeszékhelyen, és egyet-egyet Pécskán és 

Kisjenőben.  

Példaértékű volt a választáson a zabolai összefogás 

Egy kis erdélyi községben a december 11-i parlamenti választásokat megelőzően is  tudott 

együtt gondolkodni a három magyar párt, és valamennyi magyar helyhatósági jelölt 

mandátumot kapott. A nem régen lezajlott román parlamenti választáson Kovászna 

megyében példaként emlegették a zabolai összefogást. Zsoldos Barnabás a polgármesterrel 

Fejét Leventével beszélgetett. 

A szórványmagyarság megtartásáért küzd a Templom és Iskola Szórvány 

Egyesület 

A Krassó-Szörény megyei szórványmagyarság felkarolását, kulturális programokkal való 

ellátását tűzte ki céljául a resicabányai Templom és Iskola Szórvány Egyesület. Megyaszai 

Attila elnök több mint tíz éve resicabányai református lelkipásztorként is kötődik a város és a 

megye magyar közösségeihez. Őt, valamint az egyesület munkáját decemberig segítő Petőfi-

ösztöndíjas Csőke Krisztinát kérdezte a Határok nélkül munkatársa az egyesületről, a 

legdélebbi magyar szórványközösségek érdekében végzett munkáról. 

Mennyit ér az 500 éves jubileum? A Kárpátaljai református egyház 

rehabilitációra és ingatlanvisszaszolgáltatásra számít 

A szovjet idők alatt magyarságuk, és hitük miatt a református papokat munkatáborokba 

hurcolták, a parókiákat, iskolákat elkobozták, a templomokat bezárták. A teljes rehabilitáció 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-17_18:30:00&ch=mr1
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még mindig nem történt meg, szinte nincs olyan református egyházközség, ahol ne lenne még 

adós az állam. A reformáció 500 éves jubileumát Ukrajnában is emlékévé nyilvánították, 

jelentős figyelem irányul majd a Kárpátaljai Református Egyházra, ezért most abban bíznak, 

hogy nagyobb figyelem irányul majd a rehabilitációra is.  

Emlékszobából emlékház lehet 

A  Márai hagyományok ápolásában élen járó Csemadok Kassai Választmánya magyar 

kormányzati támogatással megvásárolta a Mészáros utcai Márai-házat. A kezdeményezőt, 

Kollár Pétert, a Csemadok Kassai Választmányának elnökét hívta fel telefonon a Határok 

nélkül munkatársa. 

Új imatermet és közösségi házat épít az Arad megyei Simonyifalva 

A jövőbe vetett hit és reménység jeleként új imaterem és közösségi ház építésére szánta el 

magát az Arad megyei Simonyifalva evangélikus gyülekezete. Az 1942-ben felszentelt régi 

imaterem kicsi, a helyiség gyengén fűtött, a vályogépület rossz állapotban van. A Fekete-

Körös völgyében fekvő, magyar többségű falu evangélikus lelkésze nem csak saját 

gyülekezetének, a település egész közösségének javát tartva szem előtt vágott bele az 

anyagiakat és munkát egyaránt kívánó vállalkozásba.  

 


