
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 19. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„A nemzetiségek nem gyengítik, hanem erősítik Magyarországot” 
2017. december 18. – MTI, Orientpress 

Magyarország büszke arra, hogy nemzetiségei identitása, öntudata, önismerete folyamatosan 

erősödik, és a magukat nemzetiséginek vallók száma folyamatosan nő – mondta az emberi 

erőforrások minisztere a nemzetiségekért díjak átadásán, hétfőn a Pesti Vigadóban tartott 

ünnepségen. Balog Zoltán szerint ebben a pozitív folyamatban szerepe van annak is, hogy a 

Magyarországon élő nemzetiségek megvallhatják kettős identitásukat is. Azt hangoztatta: a 

nemzetiségek kultúrájának ápolása, emberi jogaik tiszteletben tartása nem azért fontos, mert 

erre nemzetközi kötelezettségeink vannak, hanem azért, mert ez a rövid-, közép- és 

hosszútávú nemzeti érdek. 

 

Iohannis: természetellenes lenne Románia centenáriumát a kisebbségek nélkül 
ünnepelni 
2017. december 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

Magyar Nemzet, Origo.hu 

Klaus Iohannis román államfő szerint természetellenes lenne az országban élő kisebbségek 

nélkül ünnepelni az Erdély és a Román Királyság egyesülését kimondó gyulafehérvári román 

nemzetgyűlés centenáriumát. A román elnök hétfőn, a romániai nemzeti kisebbségek napján 

kiadott üzenetében köszöntötte különböző nemzetiségű polgártársait, megemlítve, hogy 

nemrég hirdette ki azt a - parlamentben csaknem egyhangúlag megszavazott - törvényt, 

amely a nemzeti ünnepek sorába emeli december 18-át.  "A Nagy Egyesülés centenáriumának 

Romániájában a politikának, a civil kezdeményezéseknek, az oktatásnak és a kultúrának meg 

kell maradnia a tolerancia, a nyitottság, a másság elfogadásának és egymás tiszteletben 

tartásának jegyében. Természetellenes lenne a centenáriumot a nemzeti kisebbségek nélkül 

ünnepelni, amelyek jelentősen hozzájárultak a modern Románia fejlődéséhez" - írta Iohannis. 

 

Jogerősen megszüntették Horváth Anna hatósági felügyeletét 
2017. december 18. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A román legfelsőbb bíróság megalapozatlannak találta, és elutasította a korrupcióellenes 

ügyészség (DNA) fellebbezését, és jogerősen megszüntette Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester hatósági felügyeletét – közölte hétfőn honlapján a bíróság. A végzés 

eredményeként a korrupcióval vádolt politikus 14 hónap után elhagyhatja az országot, 

találkozhat az ügyében tanúként beidézett, vagy vádlott személyekkel, és nem kell már 

hetente jelentkeznie a kolozsvári rendőrségen. E megszorítások tették korábban lehetetlenné, 

hogy ellássa alpolgármesteri teendőit, ezért kényszerült a tisztségről való lemondásra március 

21-én.  

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://orientpress.hu/cikk/2017-12-18_a-nemzetisegek-nem-gyengitik-hanem-erositik-magyarorszagot
https://mno.hu/kulfold/iohannis-termeszetellenes-lenne-romania-centenariumat-kisebbsegek-nelkul-unnepelni-2434682
https://mno.hu/kulfold/iohannis-termeszetellenes-lenne-romania-centenariumat-kisebbsegek-nelkul-unnepelni-2434682
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-megszuntettek-horvath-anna-hatosagi-felugyeletet
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LMP: elfogadhatatlan a határon túl élők jogfosztása vagy megkülönböztetése 
2017. december 18. – MTI 

Az LMP elfogadhatatlannak tartja a határon túl élő magyarok jogfosztást, de azt is, hogy 

különbséget tesznek magyar állampolgárok között a szavazati jog gyakorlásában. Kanász-

Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője hétfőn, a nemzetiségek napja alkalmából tartott 

sajtótájékoztatóján kijelentette: a magyarság megmaradásának egyik záloga, hogy a határon 

túli területeken tömbökben, szórványban vagy diaszpórában élők képesek legyenek dacolni a 

lemorzsolódás fenyegető veszélyével és megőrizhessék identitásukat. Hangsúlyozta: az LMP a 

magyar állampolgárság megszerzését a határon túli magyarok esetében a nemzeti közösség 

összetartozását erősítő eszköznek tekinti, és bármiféle jogkorlátozást, jogfosztást 

elfogadhatatlannak tart.  

 

„Magyar kézben” a szatmárnémeti Pannónia Szálló? 
2017. december 18. – Krónika 

Magyarországi cég tulajdonába került Szatmárnémeti emblematikus műemlék épülete, a 

Pannónia Szálló (mostani nevén Dacia) – tudta meg a PresaSm.ro. A helyi hírportál úgy 

értesült, Vasile Ţânţaş vállalkozó eladta egy magyar vállalatnak a lerobbant állapotban lévő 

épületet birtokló, Dacia Rt. nevű céget – és ezzel együtt a szállót is –, a tranzakcióról azonban 

egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.  

 

Elkaszálták azt a javaslatot, amely szerint a jövedelemadó 100%-ban az 
önkormányzatoknál maradna 
2017. december 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Hétfőn Mihai Tudose miniszterelnök bemutatta a parlamentben a költségvetés 2017-es 

tervezetét, amelyet követően megkezdődött a jövő évi büdzséről szóló vita, illetve a tervezet 

cikkelyenkénti elfogadása. És a parlament máris elkaszált egy olyan módosító javaslatot, 

aminek az elfogadása a helyi önkormányzatoknak nagyon jól jött volna. 

 

A miniszterelnök is üzent a Romániában élő nemzeti kisebbségeknek 
2017. december 18. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok Románia történelmének részesei 

voltak, és az ország jövőjének is részesei lesznek, nyilatkozta hétfőn Mihai Tudose kormányfő. 

„Ma van a romániai nemzeti kisebbségek napja, egy nagyszerű alkalom arra, hogy 

hangsúlyozzuk a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hozzájárulását a 

román társadalom fejlődéséhez. A kulturális sokszínűség, az évszázadok során megosztott 

hagyományok gazdagították és meghatározták közös értékeinket”, írta Tudose Facebook-

bejegyzésében.  
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https://hir.ma/belfold/lmp-elfogadhatatlan-a-hataron-tul-elok-jogfosztasa-vagy-megkulonboztetese/727207
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-kezben-a-szatmarnemeti-pannonia-szallo
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20171218-elkaszaltak-azt-a-javaslatot-amely-szerint-a-jovedelemado-100-ban-az-onkormanyzatoknal-maradna
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20171218-elkaszaltak-azt-a-javaslatot-amely-szerint-a-jovedelemado-100-ban-az-onkormanyzatoknal-maradna
http://itthon.transindex.ro/?hir=49866
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Ezúttal sem vallottak a csíkszeredai elöljárók ellen a tanúk 
2017. december 18. – szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt dékánját és a város főépítészét hallgatták 

ki a Maros Megyei Törvényszéken péntek délután Ráduly Róbert polgármester és Szőke 

Domokos alpolgármester perében. A téma továbbra is a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 

felújításához szükséges építkezési engedély megszerzése és a munkálatok körülményei, azok 

kibocsátásának törvényessége vagy törvénytelensége volt. A bíró arra volt kíváncsi 

elsősorban, hogy az építkezési engedélyt törvényesen vagy törvénytelenül bocsátották-e ki. A 

tanúk közül mindkét meghallgatott elmondta, valamennyi okirat törvényes volt, senki nem 

gyakorolt nyomást senkire azok aláírása érdekében. Mindketten megerősítették, hogy az 

okiratok megfeleltek a törvényes előírásoknak, attól semmiben nem tértek el. Akárcsak a 

korábbi tárgyalásokon, a tanúk ez alkalommal sem tettek terhelő vallomást a vádlottakra 

nézve, azokat a tényeket ismertették, amelyek az ügyhöz kapcsolódnak. 

 

Most Kálvin Jánosról és Luther Mártonról neveznének el utcákat 
Marosvásárhelyen, aztán jöhet Mihály király 
2017. december 18. – szekelyhon.ro 

Két marosvásárhelyi utcanév megváltoztatásáról is szavazni fognak a keddi soros decemberi 

tanácsülésen a választott önkormányzati képviselők. A javaslatokat a református és magyar 

evangélikus egyházközségek fogalmazták meg, és az RMDSZ-es tanácsosok terjesztették be.  

 

Aláírásukkal fejezhetik ki, hogy nem értenek egyet a székely- és a városzászló 
eltávolíttatásának szándékával 
2017. december 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az egykori mozi emeletén, az MPP gyergyószentmiklósi irodájába várják azokat, akik 

aláírásukkal jeleznék, igenis, sértve érzik magukat amiatt, hogy a gyergyószentmiklósi 

városháza homlokzatán nem loboghat a székely zászló és a város zászlaja. Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós polgármestere, több önkormányzati képviselő, valamint a Székely 

Nemzeti Tanács helyi tisztségviselői panaszt tesznek az Emberi Jogok Európai Bíróságán, 

Strassbourgban diszkrimináció miatt a román állam ellen. A kezdeményezők azt akarják 

elérni, hogy a bíróság mondja ki, diszkriminatív a város lakóira nézve, hogy nem tűzhető ki a 

polgármesteri hivatalra a székely zászló és a város lobogója. 

 

Sztrádatérkép Székelyföld nélkül 
2017. december 19. – Krónika 

Úgy tűnik, a sokévnyi ígérgetés ellenére elkerüli a Székelyföldet az Erdélyt Moldvával 

összekötő autópálya, legalábbis az a sztráda, ami Felix Stroe bejelentése szerint elsőként 

megépül a két régió között. A közlekedési miniszter azt mondja, a Marosvásárhely–Jászvásár-

sztráda helyett sokkal könnyebben és olcsóbban kivitelezhető lenne egy Brassó és Bákó 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ezuttal-sem-vallottak-a-csikszeredai-eloljarok-ellen-a-tanuk
https://szekelyhon.ro/aktualis/most-kalvin-janosrol-es-luther-martonrol-neveznenek-el-utcakat-marosvasarhelyen-aztan-johet-mihaly-kiraly
https://szekelyhon.ro/aktualis/most-kalvin-janosrol-es-luther-martonrol-neveznenek-el-utcakat-marosvasarhelyen-aztan-johet-mihaly-kiraly
https://szekelyhon.ro/aktualis/alairasukkal-fejezhetik-ki-hogy-nem-ertenek-egyet-a-szekely-es-a-varoszaszlo-eltavolittatasanak-szandekaval
https://szekelyhon.ro/aktualis/alairasukkal-fejezhetik-ki-hogy-nem-ertenek-egyet-a-szekely-es-a-varoszaszlo-eltavolittatasanak-szandekaval
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közötti autópálya. Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor szerint a 2018-as költségvetés teljesen 

kihagyja a Székelyföldet a fejlesztésekből. 

 

RMDSZ, a furcsa királycsináló 
2017. december 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a szövetség vezetői egyelőre úgy értékelik: a lehetséges 

nyereség ellensúlyozza azt a hihetetlen mértékű presztízsveszteséget, amelyet az okoz, hogy 

az RMDSZ nem csupán támogatja a széles közvélemény és igazságügyi szakma által is az 

igazságügyi rendszer gyengítését célzó jogszabályokat, hanem aktívan részt vesz a 

módosítások kidolgozásában is. Bukaresti sajtóspekulációk szerint a PSD cserében olyan 

törvények elfogadását ígérte ugyanis meg, amelyek bővíthetik a magyar oktatási jogokat”. 

 

Megjelent a Felvidék legnépszerűbb felsőoktatási pályázata 
2017. december 18. – Felvidék Ma 

A szlovákiai és csehországi felsőoktatásban résztvevő szlovák állampolgárságú, magyar 

nemzetiségű hallgatók számára kiírt pályázat elektronikus űrlapja péntek óta elérhető az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem külön erre a célra létrehozott pályázási felületén. A 

pályázat elektronikus beadásának határideje 2018. január 15-e éjfél, míg a pályázati adatlap 

kinyomtatott, aláírt formájának személyes vagy postai úton történő beérkezése január 16. 

 

A jövő évi állami költségvetés: mérséklődik a hiány csökkentésének üteme 
2017. december 18. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A pozsonyi törvényhozás jóváhagyta a jövő évi állami költségvetést. A 2018-as büdzsé 

meglepetéseket és kockázatokat egyaránt tartalmaz – mutat rá elemzésében Farkas Iván, az 

MKP gazdaságpolitikai alelnöke. Az oktatásügy költségvetése lecsökken 70 millióval, ám ezzel 

egy időben 5 százalékkal megnövelik a kisebbségi nyelven oktató intézmények 

normatíváját. “Ez azt jelenti, hogy a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekben a diákok 

után járó fejpénz megnő az alap normatíva 113 százalékára. A kisebbségi kulturális alap 

költségvetése majdnem a duplájára nő, jövőre 8 milliós költségvetéssel fog tevékenykedni.”  

 

43 millió dinárral támogatja falusi házak vásárlását a tartományi kormány 
2017. december 18. - Pannon RTV 

A pénzt 43 nyertes pályázó között osztják szét. A vissza nem térítendő támogatásokról szóló 

szerződéseket ma írták alá Újvidéken. Erdélyi Olivér és Csilla mindenképp falun szeretett 

volna letelepedni. Az oromi házaspár a tartományi támogatásnak köszönhetően most egy 

olyan házat tud megvásárolni a településen, amely a központhoz és az iskolához is közel van. 
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http://felvidek.ma/2017/12/megjelent-a-felvidek-legnepszerubb-felsooktatasi-palyazata/
http://www.hirek.sk/belfold/20171218115837/A-jovo-evi-allami-koltsegvetes-merseklodik-a-hiany-csokkentesenek-uteme.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/43-millio-dinarral-tamogatja-falusi-hazak-vasarlasat-tartomanyi-kormany
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Karácsony a Pannon RTV-nél 
2017. december 18. - Pannon RTV 

A Pannon Televízió, a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió mától téli műsorrács 

szerint dolgozik. Médiaházunk minden platformján a karácsonyhoz közeledve egyre több 

ünnepi, szórakoztató műsor lesz. 

 

Többségben a VMSZ által támogatott jelöltek győztek Topolya magyar lakta 
falvaiban 
2017. december 18. - Pannon RTV 

Többséget szereztek a VMSZ által támogatott tanácstagjelöltek a magyar többségű helyi 

közösségekben, Topolyán, Bajsán, Pacséron, Gunarason és Pobedán. A további hét szerb 

többségű helyi közösségben a Szerb Haladó Párt által támogatott jelöltek jutottak be 

többségben a helyi közösségek tanácsába. Topolyán a 15-ből 12 helyi közösségben tartottak 

helyi választásokat vasárnap, Zentagunarason, Krivaján és Bácskossuthfalván már korábban 

megtartották ezeket a választásokat.     

 

Adni öröm! - Segítsen a Vöröskereszt szabadkai szervezetének, hogy ők is 
segíteni tudjanak 
2017. december 18. - Pannon RTV 

Csomagokat osztanak a Vöröskereszt szabadkai szervezetében. A szociálisan nehéz 

körülmények között élők jogosultak effajta juttatásra. A csomagokat a önkormányzat 

finanszírozza 

 

Újabb két kárpátaljai esett el Kelet-Ukrajnában 
2017. december 18. – karpatalja.ma 

Három ukrán katona vesztette életét harc közben Donyeck megyében, Zajcevo település 

közelében december 18-ra virradó éjjel – tudatta Hennagyij Moszkal, megyénk kormányzója 

hivatalos weboldalán. A 128-as munkácsi gyalogdandárra tüzérségi fegyverekkel támadtak. A 

három áldozat közül kettő Kárpátaljáról származott, egy pedig Csernyihiv megyéből. 

 

Négy magyar egyesület új székhelyen 
2017. december 18. – volksgruppen.orf.at 

Az AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének együttműködésben további négy 

bécsi magyar egyesülettel 2018 január 1-től új helyszínen lesz a székhelye Bécsben. Az 

Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának tagegyesületei a Mariahilfer Straße 1 szám 

alatt, számos új programmal várják majd az érdeklődőket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/karacsony-pannon-rtv-nel
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobbsegben-vmsz-altal-tamogatott-jeloltek-gyoztek-topolya-magyar-lakta-falvaiban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobbsegben-vmsz-altal-tamogatott-jeloltek-gyoztek-topolya-magyar-lakta-falvaiban
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/adni-orom-segitsen-voroskereszt-szabadkai-szervezetenek-hogy-ok-segiteni-tudjanak
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/adni-orom-segitsen-voroskereszt-szabadkai-szervezetenek-hogy-ok-segiteni-tudjanak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-ket-karpataljai-esett-el-kelet-ukrajnaban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884609/
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Esterházy Művészeti Díj 2017 
2017. december 18. – volksgruppen.orf.at 

Ezer Ákos, Keresztes Zsófia és Nagy Imre az ötödik, jubileumi Esterházy Művészeti Díj 

nyertesei. A díjat kétévente adják át. A független szakmai zsűri által a második fordulóba 

beválasztott huszonegy művész műveiből megrendezett jubileumi kiállítást a nagyközönség 

2017. december 15-től 2018. január 14-ig tekintheti meg a Ludwig Múzeum – Kortárs 

Művészeti Múzeumban. 

 

Karácsonyi ünnepség Felsőpulyán 
2017. december 18. – volksgruppen.orf.at 

Karácsonyi ünnepséget tartott a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőpulyán. A 

rendezvényen bemutatkozott az egyesület gyerekcsoportja, előadásukat a Kórus karácsonyi 

dalai követték. Az ünnepségen a felsőpulyai városvezetés is jelen volt. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2017. december 18. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség üdvözli a Velencei Bizottság 

állásfoglalását az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség üdvözli a Velencei Bizottság állásfoglalását az új 

ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban, melyben visszatükröződnek a kárpátaljai magyarok 

aggályai, hangzott el a szövetség beregszászi évzáró közgyűlésén. E szerint a jogszabály 

jelentősen csökkenti a kisebbségek anyanyelven történő tanulásának lehetőségeit és már 

meglévő jogokat von vissza. Aggályos azonban az állásfoglalás ukrán értelmezése. 

 

1990 után több próbálkozás történt a román állam által elkobzott javak 

visszaszerzésére 

Erdők és értékes ingatlanok, a székely határőrezredek egykori vagyona, amik Csíki 

Magánjavak néven kerültek be Csík Vármegye tulajdonába a kiegyezés után, hasonlóan sok 

más közösségi vagyonhoz, a jogtalan kisajátításnak esett áldozatul. 1990 után több 

próbálkozás történt/történik a román állam által elkobzott javak visszaszerzésére. A hogyan 

tovább kérdésére próbáltak meg válaszolni a hétvégi megbeszélésen Csíkszeredában. 

 

Saját útjukat járják a székiek 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884724/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884721/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-12-18_18:30:00&ch=mr1
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Saját útjukat járják a székiek! A szó szoros értelmében, ugyanis az erdélyi település 

közbirtokossága útépítésbe fogott, a szomszédos Bonchida irányába. Ha kezdeményezésüket 

a Kolozs megyei hatóságok is felkarolnák, több mint 30 kilométerrel kerülne közelebb 

Kolozsvár Székhez. Mindössze öt kilométer aszfaltra volna szükség. A széki közbirtokosság 

önerőből kialakította az utat, le is kövezték.  

 

A 28 évvel ezelőtti temesvári forradalomra emlékeztek 

28 évvel ezelőtt a temesvári belvárosi református templom előtt az egyházközség tagjai és a 

temesvári magyarok megpróbálták megakadályozni a lelkész, Tőkés László és családja 

erőszakos kilakoltatását. A kibontakozó tiltakozás, a város más nemzetiségű és felekezetű 

lakosainak szolidaritása és diktatúraellenes összefogása vezetett el az egész Romániára 

kiterjedő antikommunista lázadáshoz, majd a Ceausescu-rezsim bukásához. Idén is 

elhelyezték az emlékezés koszorúit a belvárosi templomnál, majd az Új Ezredév Református 

Központban könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal-beszélgetés zajlott az egyházban 

végbement rendszerváltozásról. 

 

Két napos adventi vásárt tartottak Beregszászon a KMKSZ és a Kárpátaljai 

Turisztikai Tanács közös szervezésében 

Két napos, nagyszabású adventi vásárt tartottak a hétvégén a kárpátaljai magyarság 

központjának számító Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a 

Kárpátaljai Turisztikai Tanács közös szervezésében. A vásári forgatag mellett a 

programpontok között kulturális rendezvények, Betlehemes találkozó, egyházi kórusok 

fellépései is szerepeltek.  

 

 

 


