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Nyomtatott és online sajtó 
 

Johannis Strasbourgban: modell értékű a kisebbségvédelem Romániában 
2017. január 25. – maszol.ro, Krónika 

„Ha én németként elnök tudtam lenni Romániában, az azt jelenti, hogy a dolgok rendben 

vannak az országban a kisebbségvédelem terén” – jelentette ki szerdán Klaus Johannis az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén. Az államfő beszéde nagyon rossz benyomást keltett 

a romániai küldöttség tagjában, Korodi Attilában. Modell értékűnek nevezte a romániai 

kisebbségek védelmet szerdán Strasbourgban Klaus Johannis. Az államfő az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésén tartott beszédében több percen keresztül taglalta, hogy Romániában 

ezen a téren minden rendben van. Többek között emlékeztetett arra, hogy a parlamentbe nem 

jutottak be szélsőséges pártok, ami szerinte a román társadalom érettségét bizonyítja. Klaus 

Johannisnak a közgyűlés tagjai kérdéseket is feltehettek.  

 

Elvesztette Hargita megye prefektusa a román-magyar együttélési kódex 
kidolgozását támadó pert 
2017. január 25. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, hirado.hu 

A Hargita megyei törvényszék elutasította Jean-Adrian Andrei Hargita megyei prefektus 

keresetét, amelyben a kormány székelyföldi képviselőjeként megtámadta a megyei 

önkormányzatnak a román-magyar együttélés jó normáit rögzítő kódex kidolgozásáról szóló 

határozatát. Az első fokon hozott ítélet kivonatát a bíróságok portálján közölték szerdán. 

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az MTI-nek elmondta, bízik abban, 

hogy a prefektus mérlegelni fogja, hogy "a jó szándékú, példa értékűnek is tekinthető 

program csak jót hozhat mind a magyarok, mind pedig a románok számára", és lesz olyan 

bölcs, hogy nem fellebbez az ítélet ellen.  

 

Referendum: Puskás ellenzi, gondolkodik az RMDSZ 
2017. január 25. – Krónika 

Az RMDSZ még nem alakította ki álláspontját, Puskás Bálint volt alkotmánybíró pedig a 

Krónikának úgy vélekedett: nem alkotmányos Klaus Johannis államfő kezdeményezése, mely 

referendumon dönthetnek a választópolgárok arról, akarnak-e olyan törvényt, amely 

közkegyelmet biztosít egyes bűnözők számára, illetve szeretnék-e, ha a büntető törvénykönyv 

enyhébben szankcionálná a hivatali visszaélést. 

 

Félretájékoztatás zajlik a SIE-re hivatkozva - állítja a külügyi hírszerzés 
2017. január 25. – transindex.ro, Krónika 

Manipulációs és félretájékoztató kampány zajlik hamis információk terjesztésével - írja 

közleményében a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE). "Szeretnénk leszögezni, hogy az utóbbi 
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napokban szárnyra kapott 'hírek' közül egy sem igaz, legkevésbé azok, amelyek olyan 

dokumentum meglétét feltételezik, amelynek a Legfelső Védelmi Tanács elé kellene kerülnie, 

és amely Románia orosz, magyar és moldáviai titkosszolgálatok által kitervelt 

destabilizálásáról szólna' - szögezi le a Külföldi Hírszerző Szolgálat. 

 

Tisztességes közvitát szorgalmaz az RMDSZ a közkegyelmi tervezetről 
2017. január 25. – maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI, hirado.hu 

Tisztességes közvitát tart szükségesnek az RMDSZ a közkegyelmi tervezetről. Kelemen Hunor 

szövetségi elnök szerdán a Maszolnak elmondta, szerinte a büntetőjogot nem sürgősségi 

rendelettel, hanem parlamenti úton kell az alkotmánybíróság korábbi döntéseihez igazítani. 

 

Bizonytalan az észak-erdélyi autópálya bihari szakaszának sorsa 
2017. január 25. – maszol.ro, Bihari Napló 

Első interpellációja az észak-erdélyi autópályáról szól majd, mondta Cseke Attila Bihar 

megyei szenátor szerdán Nagyváradon, információ szerint ugyanis máig sem bontották fel a 

Bors–Berettyószéplak szakasz kivitelezési szerződését. Az RMDSZ szenátusi csoportjának 

frakcióvezetője a költségvetés tervezet kapcsán beszélt erről, ugyanis az észak-erdélyi 

autópálya 64 kilométeres Bihar megyei szakaszának megépítése az egyik olyan projekt 

amelyhez pénzre van szükség az országos büdzséből. Cseke Attila szerint minél hamarabb 

tisztázni kell a bihari szakasz helyzetét, és kiírni az új közbeszerzési eljárást, nemcsak azért, 

mert már több mint tíz éve késik az autópálya megépítése, hanem azért is, mert jövőre a 

magyar fél a határhoz ér a maga autópálya-szakaszával. 

 

Beiskolázási tervek: nem csak a szórványban fogyunk, Hargita megyében is 
aggasztó a helyzet 
2017. január 25. – maszol.ro 

Kétszázzal kevesebb kilencedikes lesz Hargita megyében a következő tanévben, Arad 

megyében sok magyar iskolában a minimális alatt van a diákok létszáma, Bihar megyében 

pedig a nyolcadikosok körülbelül ötvennel kevesebben vannak, mint tavaly – több részes 

összeállításában a maszol.ro annak járt utána, hogyan néznek ki a beiskolázási tervek 

azokban a megyékben, ahol magyar iskolák, tagozatok is működnek. 

 

Szent László örökségutat épít ki az RMDSZ 
2017. január 25. – transindex.ro, MTI, hirado.hu 

Elkezdődött az egész Kárpát-medencét érintő Szent László út kiépítése az RMDSZ Ügyvezető 

Elnöksége és az Iskola Alapítvány szervezésében. Az örökségút első körben 44 település 

magyarságát vonja be a nagyszabású projektbe - közölte az RMDSZ. „Hálózatba szervezzük 

azokat a magyarlakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpád-házi király öröksége. 

A projekt által az erdélyi magyar emberek megismerhetik és megmutathatják értékeiket, a 

turizmus által munkahelyeket, jobb életkörülményeket teremthetünk, a helyi termékek piacát 

is növelhetjük. A projekt megerősítheti az emberekben azt az érzést, hogy érdemes itthon, 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75758-tisztesseges-kozvitat-szorgalmaz-az-rmdsz-a-kozkegyelmi-tervezetr-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75777-bizonytalan-az-eszak-erdelyi-autopalya-bihari-szakaszanak-sorsa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75762-beiskolazasi-tervek-nem-csak-a-szorvanyban-fogyunk-hargita-megyeben-is-aggaszto-a-helyzet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75762-beiskolazasi-tervek-nem-csak-a-szorvanyban-fogyunk-hargita-megyeben-is-aggaszto-a-helyzet
http://multikult.transindex.ro/?hir=10182


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 26. 
3 

Erdélyben tervezni jövőt, mert olyan értékeink vannak, amelyekre büszkék lehetünk, s 

amelyeket hasznosítva jobban tudunk élni” – idézi a közlemény Hegedüs Csilla kultúráért 

felelős ügyvezető alelnököt.  

 

Fazekas: figyelünk a határon túliakra   
2017. január 26. – Krónika 

A budapesti Földművelésügyi Minisztérium stratégiai célnak tekinti a határon túli magyar 

agrárszakképzést – jelentette ki a Krónika lapcsaládjának adott interjúban Fazekas Sándor 

agrárminiszter. Mint mondta, Budapest folyamatosan figyelemmel kíséri a Kárpát-medencei 

termelők sorsának alakulását, és minden eszközzel támogatja fennmaradásukat. 

 

Kevesebb szakiskolai osztály indul Hargita megyében 
2017. január 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Elkészítette a Hargita megyei tanfelügyelőség a 2017/2018-as tanévre vonatkozó beiskolázási 

tervet, a dokumentumot hamarosan az oktatási minisztériumnak is elküldik, amely 

márciusban közli, hogy jóváhagyják-e a stratégiát. Lényeges változás, hogy a kilencedik 

osztálytól kezdődő szakiskolai oktatásban a mostaninál hárommal kevesebb, összesen 30 

osztályt indítanának a megyében. Holott az elmúlt időszakban rengeteg helyi politikus 

felszólalt a szakoktatás fontossága mellett, illetve lobbizott ennek támogatásáért, sőt a 

stratégia összeállításához a környéken működő cégek igényeit, javaslatait is figyelembe 

vették. 

 

Az MKP az őszi választáson két megyében saját megyeelnökjelöltet állít 
2017. január 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja teljes felelősséggel áll a novemberben tartandó megyei választások 

kérdéséhez – fogalmaz közleményében a párt. Az MKP elsődleges célja, hogy a hatékony 

érdekképképviselet érdekében minél több képviselője legyen - ezt kívánja a felelősségtudat, 

közölte a párt. Emellett döntés született arról is, hogy a párt Nyitra és Nagyszombat 

megyékben saját megyeelnökjelöltet állít. 

 

Fontos a megyei választás 
2017. január 25. – Felvidék Ma 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke január 24-én a Szenci járásba 

látogatott. Az elnök tárgyalt Gútor, Fél, Vők, Hegysúr és Réte polgármesterével, találkozott a 

járási elnökséggel és lakossági fórumon is részt vett. Menyhárt elmondta, fontos, hogy 

legyenek hiteles emberek a régiókban, akik a közösségért dolgoznak.  A magyarságnak nem 

szabad beletörődnie a fogyásba, ezért is fontos az anyanyelvű oktatás, a kisiskolák 

megtartása. Novemberben megyei választások lesznek, ezeken elsődleges feladat megtartani a 

bázisunkat, hogy a magyarság érdekképviselete minél erősebb legyen. 
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Az MKP komáromi helyi szervezetének nyílt levele Tóth Tiborhoz 
2017. január 25. – bumm.sk 

Az MKP komáromi helyi szervezete Tóth Tibor, a komáromi Jókai Színház igazgatójának 

azon nyilatkozatára reagált, melyben azt állította, hogy az MKP-s képviselők nem szavazták 

meg a színház támogatását. A levél szerint „az MKP-nak csak egy tagja a képviselőtestületnek, 

név szerint Knirs imre, aki függetlenként lett megválasztva és csak később lépett 

be  pártunkba. Ha az igazgató  nevén nevezte volna  a“ városatyákat“, kiderült volna, hogy 

mindhármat megfosztottuk párttagságuktól, mivel megszegték a párt alapszabályát és a párt 

logóját csak a testületbe való bejutásra használták.” A levélből kiderül, hogy az MKP-s 

képviselő valóban nem támogatta az indítványt: Knirs Imre azért nem szavazott a támogatás 

mellett, „mivel a város jelenlegi anyagi helyzete olyan, hogy még az iskolák, óvodák 

működésének  biztosítása is komoly feladat elé állítja a hivatalt”. 

 

Szent Pálra emlékeztek a szabadkai Paulinumban 
2017. január 25. – Vajdaság Ma 

Szent Pál apostol megtérésének napja, azaz Pálforduló. Az apostol a szabadkai Paulinum 

Gimnázium és Szeminárium névadója. Az iskola napján szentmisét tartottak az intézmény 

kápolnájában. Az ünnepséget a paulinisták zenével, dalokkal és szavalatokkal tették 

ünnepélyesebbé. Szent Pál apostol az egyház egyik legnagyobb tanítója. A néphagyomány 

szerint pedig a jó idő ezen a napon jó termést hoz. 

 

Eredményesen szerepeltek a zentai diákok a Palóc Társaság esszépályázatán 
2017. január 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A zentai Emlékiskola tanulói négy díjat is kiérdemeltek a Palóc Társaság által a magyar 

kultúra napja alkalmából életre hívott esszépályázaton, amelyen Terhes Virág első díjas, 

Beszédes Sára, Horváth Ervin és Zsoldos Kristóf pedig különdíjas lett, hangsúlyozták az 

intézmény illetékesei szerdai sajtótájékoztatójukon. – Az Emlékiskola diákjai közül a 

legtöbben a szülőföld, a szülőföldön való megmaradás és az otthon témáját választották, 

valamint a közelmúlt eseményei közül a délszláv háború emlékeit is igyekeztek felidézni a 

szüleik, illetve a nagyszüleik segítségével, amelyekkel kapcsolatban nem volt könnyű dolguk, 

hiszen hiteles adatközlőket kellett keresniük, és önálló kutatómunkát is kellett végezniük – 

fejtette ki Kormányos Katona Gyöngyi a diákok felkészítő tanára. 

 

Évtizedes barátságot újított fel Nagykikinda és Narvik 
2017. január 25. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A két testvérváros jó viszonya segíthet Vajdaság és a norvég Nordland tartomány 

együttműködésének kiépítéséhez az oktatás, a tudomány és kultúra, valamint a gazdaság 

terén. Narvik 200 km-rel az északi sarkkörön belül fekszik. A norvég város keleti része 

Svédországgal határos, Nagykikindát és Narvikot 50 éves barátság köti össze. 1966-ban a két 

város akkori vezetősége nyilatkozatot írtak alá, amelyben megalapozták a testvérvárosi 
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viszonyt. Fél évszázad elteltével a jó kapcsolatokat megerősítendő, új nyilatkozatot írt alá 

Pavle Markov, a vajdasági város polgármestere és Geir-Ketil Hansen, Narvik alpolgármestere. 

 

Ukrajnának biztosítania kell a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati garanciáit 
2017. január 25. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Ukrajnának a nyelvtörvény szabályozásának elfogadása során is biztosítania kell azokat a 

nyelvhasználati garanciákat, amelyekkel a nemzeti kisebbségek jelenleg rendelkeznek – 

jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban, az 

Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése Ukrajnáról folytatott vitáját követően az MTI-nek 

telefonon adott nyilatkozatában. Németh Zsolt hangsúlyozta a minszki megállapodások 

alapján a decentralizáció fontos kötelezettsége Ukrajnának, de ennek megvalósítása során 

figyelembe kell vennie az adott régió etnikai összetételét. 

 

A kultúrát személyes életünkkel teremtjük 
2017. január 25. – Kárpátalja 

A hagyományoknak megfelelően színházi előadással méltatta a magyar kultúra napját 

Kárpátalja magyarsága Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által szervezett előadáson a beregszászi 

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata a magyar kultúra ünnepét követő 

napon, január 23-án Zelei Miklós Hubertusz című, az 1956-os magyar forradalmat és az azt 

követő kommunista diktatúra által teremtett abszurd világot bemutató drámáját mutatta be, 

melyet Berettyán Nándor, a Kaposvári Egyetem hallgatója állított színpadra, aki Vidnyánszky 

Attila ötödéves színművészosztályában tanul. 

 

Az igazgatónő nem mond le! 
2017. január 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának felszólítására, hogy 

mondjon le igazgatói tisztségéről, Kepe Kocon Lili, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

igazgatója NEM-mel válaszol. Erről hivatalos képviselőjén, illetve ügyvédjén keresztül 

tájékoztatta többek közt rádiónkat is. 

 

A Magyar Kultúra Napja Ljubljanában 
2017. január 25. - Népújság 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án a Magyar Nagykövetség és kulturális 

intézete, a Balassi Intézet ünnepi koncertet szervezett a Cankar Otthonban Ljubljanában. Az 

eseményt az olaszországi buszbaleset miatt meghirdetett gyásznapra való tekintettel a 

tragédia áldozatai emlékének ajánlották. Dávid Andor nagykövet-helyettes 

köszöntőbeszédében elmondta, hogy idén a Magyar Kultúra Napján nem csak azt ünnepeljük, 
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hogy 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét, hanem azt is, hogy 

éppen egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Ljubljanában a nagykövetség kulturális intézete, a 

Balassi Intézet. 

 

PaNaNet projektnyitó Beleden 
2017. január 25. - Volksgruppen 

Szerdán, január 25-én a dél-burgenlandi Beleden/Bildein került megrendezésre a PaNaNet+ 

projektnyitó rendezvénye. „Hálózatépítéssel a sikerért“ mottóval osztrák és magyar turisztikai 

és környezetvédelmi szakértők tartottak előadást, majd tematikus szekcióülések következtek. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 25. – Kossuth Rádió 

Diszkriminatív és az európai uniós jogba ütközhet az a 2003-ban született 

szlovák kárpótlási törvény 

Diszkriminatív és az európai uniós jogba ütközhet az a 2003-ban született szlovák kárpótlási 

törvény, amely CSAK a szlovák állampolgárságú és állandó lakóhellyel rendelkező 

személyeknek adott lehetőséget arra, hogy a II. világháborút követő időszakban a 

kommunista rezsim által elkobzott termőföldek után kárpótlást igényeljenek az államtól. Az 

üggyel kapcsolatban a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselői már több 

alkalommal fordultak az Európai Bizottsághoz, amire az volt a válasz, hogy valóban 

diszkriminatív az állampolgársági, és lakóhelyi kitétel, de a szlovák hatóságoktól azt az 

információt kapták, hogy nagyon kevés embert érint a kérdés, így az EU nem kíván 

foglalkozni az üggyel. Nem így a Kisebbségi Jogvédő Intézet, szerintük több ezer kárvallottat 

érinthet az ügy. Ezért felhívással fordultak az érintettekhez. A részletekről az intézet 

igazgatójával Csóti Györggyel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

A kákán is csomót keresnek a romániai hivatalok, ha magyar ügyről van szó 

A kákán is csomót keresnek a romániai hivatalok, ha magyar ügyről van szó. Még egy 

pályázatnál is, ahogy a kézdivásárhelyi minorita rendház felújítására benyújtott pályázat 

esetében. A pályázó önkormányzat képviselőjével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

A kézdivásárhelyi önkormányzat képviselőjét Barta Jánost hallottuk. 

A Kárpátaljai Református Egyház elindította a Reformáció gyermekei 

programot 

A Kárpátaljai Református Egyház elindította a Reformáció gyermekei programot. A 

reformáció jubileumi évében több gyermek vállalására ösztönzik a létszámban fogyatkozó 
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kárpátaljai magyarságot. A református egyház együttműködési megállapodásokat is aláírt 

többek között civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, így még több embert el 

tudnak majd érni az akciójukkal. Interjú Zán Fábián Sándor püspökkel. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezi a Szakma Kiváló 

Tanulója Versenyt 

A 10. Szakma Sztár Fesztivál részeként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén is 

megszervezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kibővítve ezt az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versennyel. Az idei évi kiírás lehetővé tette a külhoni magyar diákok részvételét 

is a megmérettetésen. A délvidéki írásbeli elődöntőt a szabadkai Politechnikai Iskolában 

szervezték meg.  

A budapesti Vigadóban tartották a 2016-os év Példaképe díjátadó gáláját 

A budapesti Vigadóban tartották a 2016-os év Példaképe díjátadó gáláját, amelyen a fődíjat 

Weber Tibor Rudolf romániai magyar építési vállalkozó vehette át. A Példakép Alapítvány  - 

csatlakozva a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett külhoni fiatal vállalkozók éve 

programhoz -  külhoni fiatal magyar vállalkozók között osztotta szét a díjakat. Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint ezek a példaképek megmutatják, hogyan 

lehet boldogulni a Kárpát-medencében, és reméli, hogy idővel mindannyian kisközösségük, 

térségük, de talán az egész nemzet sorsának alakítóivá válhatnak. Benkei Ildikó az egyik 

felvidéki "példaképpel", Néveri Varagya Szilviával beszélgetett. 

Átadták Kolozsváron az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat 

Kolozsváron a magyar kultúra napján adták át az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség  által alapított elismerést Márton Evelin író, 

Berszán Zsolt képzőművész és Csíky Boldizsár Tamás zongoraművész kapta. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

 
 


