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Nyomtatott és online sajtó 
 

Porcsalmi Bálint lehet az RMDSZ ügyvezető elnöke 
2017. január 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, MTI, 

hirado.hu 

Porcsalmi Bálintot nevesítette Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Kovács Péter távozásával 

megüresedett ügyvezető elnöki tisztségbe. „Rátermett, tapasztalt és bízom benne" – idézte a 

szövetség csütörtöki hírlevele Kelemen Hunort, aki az Újratervezés nevű programjuk eddigi 

koordinátorától azt várja el, hogy „segítse annak teljes körű megvalósítását, hogy tovább 

erősítse a szövetség és a romániai magyar közösség kapcsolatát, bátor kiállással képviselje a 

magyar emberek érdekeit – mindezt egy innovatív, hatékony szervezeti működtetéssel". 

 

A Szakma Kiváló Tanulója címért versengenek a diákok 
2017. január 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Első ízben mérettetnek meg a határon túli magyar szakképzésben résztvevő diákok is a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. 

A vajdasági elődöntőn 53 magasépítő, fodrász, festő, eladó, szakács, villanyszerelő, hegesztő, 

elektronikai és mechatronikai technikus, infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

szakon tanuló diák töltötte ki a szakmai tanulmányi verseny írásbeli tesztjét. A Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából vajdasági magyar 

szakiskolások is részt vehetnek idén a SZKTV-n. Az elődöntő legjobbjai eljuthatnak a X. 

Szakma Sztár Fesztivál áprilisi döntőjére – ismertette a részleteket Jerasz Anikó, az MNT 

Végrehajtó Bizottságának elnöke a tanulmányi verseny csütörtöki elődöntőjén. 

 

A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság alakulhat a képviselőházban 
2017. január 19. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A romániai magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság létrehozását kezdeményezi a 

képviselőház emberjogi bizottságában Kulcsár Terza József. A háromszéki RMDSZ képviselő, 

az MPP Kovászna megyei elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján rámutatott: az emberjogi 

bizottság tagjaként azt tapasztalta, hogy több albizottság létrehozását is javasolták képviselő 

társai, így többek között létrejön a romák-, a mozgássérültek, a börtönben lévők helyzetével 

foglalkozó albizottság is. Kulcsár Terza József bejelentette, hogy élni szeretne törvény adta 

lehetőségekkel és kezdeményezi egy a magyar kisebbség ügyével foglalkozó albizottság 

létrehozását. Szándékát jelezte az emberjogi bizottság elnökének, a török kisebbség 

képviselőjének Ibran Iusein-nek, akinek elmagyarázta, hogy a romániai magyar kisebbségnek 

több rendezetlen problémája van, így a szimbólumhasználat, a nyelvhasználat vagy a köztéri 

feliratok kérdése, amivel az albizottságban foglalkozni szeretnének. 
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Ünnepi megemlékezések a magyar kultúra napja alkalmából a Balassi Intézet 
szervezésében 
2017. január 19. – MTI 

Ünnepi megemlékezéseket tartanak itthon és világszerte a magyar kultúra napja alkalmából a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet szervezésében. Koncertek, kiállítások, 

filmvetítések és irodalmi előadások várják a közönséget. A külföldi magyar intézetek, 

valamint az oktatási és kulturális szakdiplomaták szervezésében csaknem 25 országban 

tartanak megemlékezéseket a magyar kultúra napja alkalmából az idén - közölte a Balassi 

Intézet az MTI-vel csütörtökön. A programok között neves magyar és külföldi előadók 

közreműködésével komolyzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, filmvetítések és 

irodalmi előadások is megtalálhatók. 

 

Felháborodás Romániában 
2017. január 20. – Csinta Samu – Magyar Idők 

Indokolatlannak tartja a román korrupcióellenes ügyészség a kormány közkegyelemről szóló 

rendelettervezetét. A szervezet tegnapi közleménye szerin az új kormány által tervezett, a 

büntető törvénykönyvet is érintő módosítások felborítanák a bűnözök felelősségre vonására 

irányuló társadalmi igény és bűnvádi eljárás alatt álló vagy büntetésüket töltő személyek 

alapvető jogai közötti egyensúlyt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség legfőbb jogi 

szakértője, Márton Árpád szerint a közkegyelem intézményének alkalmazása bevett szokás a 

jogállamban.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. január 20-i számában olvasható) 

 

Porcsalmi Bálint: nem a megmondó, hanem a megmagyarázó ember leszek 
2017. január 19. – transindex.ro 

Több közös tervezés lesz, több innováció, több és alaposabb munka – ígéri az RMDSZ 

ügyvezető elnöki tisztségének várományosa. 

 

Márton Árpád indokoltnak tartja a közkegyelmet és a Btk.-módosítást 
2017. január 19. – Krónika, maszol.ro 

Nem lát kivetnivalót a román kormánynak a közkegyelemre, valamint a büntető 

törvénykönyv módosítására vonatkozó kezdeményezésében Márton Árpád RMDSZ-es 

parlamenti képviselő. A sokat vitatott módosítások kapcsán a szövetség képviselőházi 

frakciójának helyettes vezetője a Krónikának elmondta: hellyel-közzel bármely demokratikus 

jogállamban alkalmazni szokták a közkegyelem intézményét. 

 

Falugazdászok segítenek tanácsadással a székelyföldi gazdáknak 
2017. január 19. – Krónika 

A szakemberek szerint a romániai mezőgazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy a kis és 

közepes méretű gazdaságok tulajdonosai nincsenek tisztában a rendszer nyújtotta 
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lehetőségekkel, nem jutnak időben információkhoz, így sok mindenről lemaradnak. Ezen a 

helyzeten kívánna változtatni az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek a Szövetsége (EMGE) 

a falugazda-hálózat létrehozásával, melyet a magyar Földművelésügyi Minisztérium anyagi 

támogatásával próbálnak kialakítani. A kapcsolattartó, információátadó és érdekvédelmi 

szerepkörön belül a falugazdászok felvállalják a gazdaságok bejegyzési jogszabályokkal 

kapcsolatos ügyintézését, tájékoztatását, tanácsadását, az agráriumot érintő pályázati, 

eszközbeszerzési lehetőségek figyelemmel kísérését és az azokról való időbeni tájékoztatást és 

tanácsadást, valamint szervezési és egyéb ügyek intézését is. 

 

50 kolozsvári magyar civil szervezet foglalt állást az Apáczais képzőművészeti 
osztály ügyében 
2017. január 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére 50 kolozsvári magyar civil szervezet közös 

állásfoglalást fogalmazott meg az Apáczai Csere János Elméleti Líceum művészeti 

tagozatának védelmében. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen január 19-én iktatták a 

Valentin Claudiu Cuibus főtanfelügyelőnek, illetve Török-Gyurkó Zoltán főtanfelügyelő-

helyettesnek címzett levelet, melyet elküldtek az Oktatási Minisztériumba, Király András 

György kisebbségek oktatásáért felelős államtitkárnak is. A Kincses Kolozsvár Egyesület 

közleménye szerint az állásfoglalás aláírói határozottan kiállnak a kolozsvári magyar nyelvű 

képzőművészeti szakoktatás mellett, amely „a legmagasabb színvonalon biztosítja a 

gyermekek alkotó és önkifejező képességeinek fejlesztését, valamint művészeti-kulturális 

műveltségének megalapozását immár tizenhat éve”.  

 

Veszprémi segítség a kommandói iskolának 
2017. január 19. – maszol.ro, MTI 

Adománygyűjtést kezdeményez a Veszprém Megyei Önkormányzat a testvérmegyéjében, a 

kovásznai Kommandó településen működő általános iskola javára, amely január elején égett 

le – közölte a Veszprém megyei helyhatóság elnöke csütörtökön. Polgárdy Imre elmondta, 

hogy a január 9-én keletkezett tűz következtében a háromszéki településen működő Horn 

Dávid Általános Iskola faépületének mintegy 25 százaléka megsemmisült. Az iskolában, 

amelybe mintegy száz diák jár, a tüzet feltehetően a kémény meghibásodása okozta. A 

Veszprém Megyei Önkormányzat gyűjtést kezdeményez az iskola javára és a február 18-án 

megrendezendő megyebál bevételét felajánlja erre a célra. A veszprémiek számítanak arra, 

hogy a Kovászna megyei településekkel testvérvárosi kapcsolatban álló városok is 

csatlakoznak az adománygyűjtéshez, az e célra szánt összeget egy külön számlán gyűjtik 

majd. 

 

George Enescuról neveznék el a Kultúrpalota koncerttermét 
2017. január 19. – szekelyhon.ro 

Ezelőtt négy évvel az RMDSZ nem fogadta el a Nemzeti Liberális Párt (PNL) javaslatát, 

miszerint a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme az Enescu–Bartók nevet viselje. Most 
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ugyanaz az alakulat kizárólag a román zeneszerző nevét próbálja ráerőltetni a Bernády 

György polgármestersége alatt épült szecessziós remekmű koncerttermére.  

 

Florea: az egyház át kellene adja a városnak az iskolaépületet 
2017. január 19. – szekelyhon.ro, Krónika 

A római katolikus egyház által visszaszerzett Klastrom utcai iskolaépület újraállamosítását 

szorgalmazza egy Facebook-bejegyzésében Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester. A 

Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatában Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester 

választópolgárai tudtára adja, miként is képzelte el a katolikus iskola ügyének „megoldását”. 

Szerinte az egyetlen járható út az épületegyüttes újraállamosítása és az egyház esetleges 

kárpótlása. „Az Unirea Főgimnáziummal kapcsolatosan megismétlem, amit már öt évvel 

ezelőtt is elmondtam: tekintettel arra, hogy ott egy nemzeti érdekeket szolgáló tanintézet is 

működik, az épület át kell kerüljön a polgármesteri hivatal tulajdonába. A jelenlegi 

tulajdonos, a Római Katolikus Státus, az érvényben lévő törvényeknek megfelelően 

kártérítést igényelhetne” – írta Marosvásárhely polgármestere, aki bejegyzésében azt 

javasolta a történelmi magyar egyháznak, hogy mondjon le a városháza javára az 

iskolaépületről. 

 

„Több mint erdélyi, több mint magyar” 
2017. január 19. – Krónika 

Erdély- és Partium-szerte kiállításmegnyitókkal, díjátadókkal, irodalmi estekkel, színházi 

előadásokkal ünneplik a magyar kultúra napját, amelyet 1989 óta tartanak január 22-én 

annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

fejezte be a Himnuszt.  

 

Vörös Péter: Bátor és okos érvelésre van szükség oktatási igényeink 
érvényesítéséhez 
2017. január 19. – bumm.sk 

A Híd parlamenti képviselője, Vörös Péter regionális találkozókon egyeztet a dél-szlovákiai 

magyar iskolák helyzetéről az intézmények igazgatóival, tanáraival és az érintett községek 

polgármestereivel. „Szeretném mindenki előtt világossá tenni: minden magyar iskolára 

szükség van. Az államnak biztosítania kell a pénzeszközöket ahhoz, hogy iskoláink 

megmaradjanak, hogy az önkormányzatok ne kényszerüljenek anyagi okok miatt bezárni 

intézményeinket, és hogy azokban minőségi oktatás folyjon. Ezt jelenti a fenntartható 

nemzetiségi iskolahálózat, amit immár a nemzeti program tézisei is tartalmaznak” – 

jelentette ki a Híd parlamenti képviselője. A készülő Nemzeti Oktatási és Nevelési 

Programmal kapcsolatban Vörös Péter elmondta, számos egyeztetésen vannak túl. Örömmel 

nyugtázta, hogy a programot előkészítő szakmai csoport nyitott az új javaslatokra, 

kiegészítésekre és komolyan veszi a szakmai hozzászólásokat. 
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Kiska nem többnyelvűsít 
2017. január 19. – Új Szó 

Andrej Kiska államfőnek még másfél évvel ezelőtti komáromi látogatásán vetették fel, nem 

tervez-e gesztust gyakorolni a kisebbségek felé azzal, hogy nyelvükön is elérhetővé tenné az 

elnöki hivatal weboldalát. Az államfői hivatal az Új Szó kérdésére azt válaszolta, hogy Kiska 

minden állampolgár elnöke, beleértve Szlovákiában élő minden nemzetiséget, a németeket, a 

cseheket, a horvátokat, a romákat, a ruszinokat és a magyarokat is. „Az államfő hivatala 

Szlovákiában élő egyetlen kisebbséget sem szeretne előnyben részesíteni, ezért az elnöki 

honlap szlovák, a külföldi látogatók számára pedig angol nyelven elérhető.” Az Új Szó arra a 

kérdésre nem kapott választ, hogy mi az államfő álláspontja a többnyelvűségről és annak 

fontosságáról. 

 

Deli Andor: Bizakodásra ad okot, hogy a máltai uniós elnökség elkötelezett a 
bővítés mellett 
2017. január 19. – Pannon RTV 

„Az EU-nak hatékonyabb bővítési politikára van szüksége, ha nem akarja elveszíteni 

befolyását a csatlakozni kívánó országokban és az ott élő európai polgárok bizalmát” – 

hangsúlyozta Deli Andor fideszes EP-képviselő a máltai elnökség programjának plenáris 

bemutatása kapcsán Strasbourgban. Kiemelte továbbá az euroszkepticizmus elleni küzdelem 

jelentőségét, valamint a nemzeti kormányok és az uniós intézmények felelősségét. Deli Andor 

megköszönte a szlovák elnökségnek, hogy munkája során prioritásként kezelte a bővítést a 

nyugat-balkáni térségben.  

 

A magyar kultúra napja 
2017. január 19. – Vajdasági RTV 

A magyar kultúra napját csütörtökön ünnepelték a belgrádi Collegium Hungaricumban. 

Atlasz Gábor budapesti kortárs festőművész Fény és árnyék című kiállítását csütörtökön este 

nyitották meg. A tárlatot február 2-ig lehet megtekinteni. A szabadkai Népkör Magyar 

Művelődési Központ viszont szerdán ünnepelte meg a magyar kultúra napját a Fabula Rasa 

Színjátszó Grund alkalmi összeállításával. 

 

Két határátkelő nyitva tartási idejének meghosszabbítását kezdeményezi a 
Megyei Tanács a magyar-ukrán határon 
2017. január 19. – Transkarpati.net 

Figyelembe véve a nagyszámú állampolgári felkérést, a Kárpátaljai Megyei Tanács azzal a 

kéréssel fordul Volodimir Grojszman ukrán miniszterelnökhöz, hogy kezdeményezze a 

szomszédos magyar félnél a Mezőkaszony-Barabás és Harangláb-Lónya határátkelőhelyek 

nyitvatartási idejének meghosszabbítását. A 2012.05.04.-én kelt Magyarországgal kötött 
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államközi megállapodás szabályozza a két határátkelőhely működési idejét. A nyitvatartási 

idő meghosszabbítását többek között az indokolja, hogy a Beregsurány-Asztély közötti 

határátkelőhely bővítése és felújítása miatt jelentősen megnőtt a többi határátkelőhely 

terhelése az ukrán-magyar határon. 

 

Megépülhet végre a kollégium Eszéken 
2017. január 19. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK) 18 év alatt sem 

sikerült elindítani a kollégium építését, habár a projekt és az ún. lokációs engedély már hét 

éve elkészült. Mindvégig a pénz, illetve a politikai akarat hiányzott. De csak mostanáig. 

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője pár hónappal a megválasztása után 

a programjában tett ígéreteknek megfelelően elérte azt, hogy megkezdődjenek a tárgyalások 

az illetékes minisztériumban a diákotthon-építés ügyében. 

 

Lezárult a zágrábi Kisebbségi Tanács nyilvános pályázata: a HMDK 54 
tagszervezetéből 38 pályázott 
2017. január 19. – Új Magyar Képes Újság 

Hétfőig (január 16.) lehetett jelentkezni a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) nyilvános 

pályázatára. Mint ismeretes, a költségvetési milliókkal való súlyos visszaélések miatt a KT 

három évre kizárta a pályázók köréből a MESZ-t. Tagszervezetei viszont, Jankovics 

Róbertnek és Aleksandar Tolnauernak, a KT elnökének köszönhetően pályázhattak. A 

HMDK-s tagszervezetek közül 38 pályázott. 

 

A magyar kultúra napja - A Kodály-év megnyitásával emlékeztek Bécsben 
2017. január 19. - MTI 

A Kodály Zoltán-emlékév megnyitásával emlékeztek a magyar kultúra napjára a bécsi 

magyarok a Collegium Hungaricum kultúrintézetben csütörtökön. Kodály Zoltán zeneszerző 

születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály emlékévet tartanak 2017-

ben. 

 

Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 
2017. január 19. - Volksgruppen 

Január 18-án nyílt meg a Corvinus Osztrák-Magyar Baráti Kör kiállítása Sopronban a Liszt 

Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A kiállítás apropója, hogy Matthias Corvinus 

idén, pontosan 530 éve foglalta el Bécsújhelyt/Wiener Neustadt. Ezekből az időkből származó 

iratok, tárgyi emlékek és oklevelek másolatát lehet megtekinteni a kiállításon. 
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http://www.kepesujsag.com/megepulhet-vegre-kollegium-eszeken/
http://www.kepesujsag.com/lezarult-zagrabi-kisebbsegi-tanacs-nyilvanos-palyazata-hmdk-54-tagszervezetebol-38-palyazott/
http://www.kepesujsag.com/lezarult-zagrabi-kisebbsegi-tanacs-nyilvanos-palyazata-hmdk-54-tagszervezetebol-38-palyazott/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2820951/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 20. – Kossuth Rádió 

Csak ne kelljen visszaszolgáltatni! -  Húzza az időt a román állam a Batthyáneum 

perben  

A Batthyaneum könyvtár kétségkívül a mai Románia  legértékesebb könyvtára. Benne a 

Románia területén található középkori latin kódexek több mint kétharmadával.  A 

kódexgyűjtemény legértékesebb darabja a Codex Aureus, az arany betűkkel írt Máté- és 

Márk-evangélium. Így talán érthető, hogy a román állam nem akarja visszaadni jogos 

tulajdonosának, a gyulafehérvári római katolikus érsekségnek. A per évek óta húzódik.  A 

legújabb fejleményekről kérdezte Potyó Ferenc érseki helynököt a Határok nélkül 

munkatársa. 

A szlovák nyelvrendőrségnek nem tetszik az Esterházy név végén az ipszilon - A 

galántai városi testület márpedig ragaszkodik az eredeti írásmódhoz 

A következőkben is a szavakon lovaglunk. Mit szavakon, betűkön. Egy ipszilon miatt 

háborúzik a szlovák kulturális minisztérium a galántai városi képviselő-testülettel. 

Ipszilonnal, vagy pontos i-vel kell írni az Esterházy nevet az utcanévtáblán? A galántaiak 

ragaszkodnak a történelmi, ipszilonos változathoz, a nyelvrendőrök a pontos i-hez... 

Mozgalmas 6 év után, a leköszönő főkonzul búcsúzik Csíkszeredától, és a helyi 

jégkorongosoktól 

2011-től volt a csíkszeredai főkonzul Zsigmond Barna Pál. Az elmúlt években sokszor 

hallottuk megszólalni honosítás, választás megszervezése és lebonyolítása, illetve különböző 

rendezvények alkalmával. A diplomata megbízatása most lejárt, ezért  a Határok nélkül 

munkatársa egy értékelő beszélgetésre kérte a leköszönő főkonzult. 

Közeleg a határidő - Romániában már a 2017-2018-as beiskolázási terveken 

dolgoznak 

Romániában már a 2017-2018-as beiskolázási terveken dolgoznak. A megyei 

tanfelügyelőségeknek január 23-ig kell elküldeniük az oktatási minisztériumba a becsült 

diáklétszámok tervét. Arad megyében a magyar nyelvű óvodai csoportok és osztályok felett  - 

Damoklész kardjaként lebeg az örökös létszámproblémából adódóan  - az összevonás vagy a 

megszűnés veszélye. Még a magyarok által jelentősebb számban lakott településeken is 

gondot jelent egy-egy évfolyam elindítása.  Interjú Arad megye magyar főtanfelügyelő-

helyettesével, Pellegrini Miklóssal. 

Mozsor magyartalanítása - Beszélgetés a könyv szerzőjével, Matuska   Márton 

újságíróval 

Mozsor magyartalanítása -Ez a címe Matuska   Márton újságíró legutóbbi könyvének, amely a 

Sajkás-vidéki település magyarjainak a lemészárlásáról, és a kollektív háborús bűnösként 

http://www.mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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megbélyegzett túlélőknek a szülőfalujukból való elűzéséről szól. 1945-ig a szerb többségű 

Mozsorban mintegy félezer magyar élt. Közülük nyolcvanat lemészároltak, a többiek pedig a 

járeki haláltáborba kerültek. 

 
 


