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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Gulyás: kulcsfontosságú, hogy Brüsszel az őshonos nemzeti kisebbségek 
ügyével is foglalkozzon 
2018. január 2. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, origo.hu, Lokál, vs.hu, 

Pannon RTV, Vajdaság.ma, Index   

A határon túli magyarság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Brüsszel a többi kisebbség 

helyzete mellett végre az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével is foglalkozzon - jelentette ki a 

Fidesz frakcióvezetője Budapesten kedden, mielőtt nyilvánosan aláírta a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést, amelyet az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) indított el. Gulyás Gergely azt mondta, egy olyan nemzeti 

kisebbségvédelmi kezdeményezésről van szó, amely arra kötelezné az Európai Uniót (EU), 

hogy a határon túli magyarokra is figyelmet fordítson. Április 3-áig hét országban kell 

összesen legalább egymillió aláírást összegyűjteni, és az Európai Bizottság (EB) mindenütt 

meghatározott egy minimumot is. Amennyiben a feltételek teljesülnek, a bizottság, illetve az 

Európai Parlament köteles foglalkozni a kezdeményezéssel - emlékeztetett a frakcióvezető, 

aki párthovatartozástól függetlenül mindenkit arra kért, hogy legyen partner az ügyben. 

 

Rákóczi Szövetség: egységesen kell szabályozni az őshonos nemzeti kisebbségek 
jogait 
2018. január 3. – MTI  

A Rákóczi Szövetség szerint egységesen kell szabályozni az őshonos nemzeti kisebbségek 

jogait az Európai Unióban (EU), ezért csatlakozott a szervezet a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezéshez. Csáky Csongor, a szövetség főtitkára az 

M1 aktuális csatornán szerdán arról beszélt, hogy jelenleg nincs átfogó kisebbségvédelmi 

szabályozás az EU-ban, ezért szeretnék elérni, hogy egy minél teljesebb és hatékonyabb 

jogrendszer jöjjön létre. Közölte, ha összegyűlik a szükséges számú aláírás, az Európai 

Bizottságnak kötelessége foglalkoznia a kérdéssel.    Tárnok Balázs, a Rákóczi Szövetség jogi 

szakértője elmondta, Európában körülbelül ötvenmillió ember tartozik valamilyen őshonos 

nemzeti kisebbséghez, közülük mintegy kétmillióan a Kárpát-medencében élnek. 

 

A centenáriumra fókuszált újévi üzenetében a román államfő és a 
miniszterelnök  
2018. január 1. - Krónika 

A 2017-es esztendő a próbatételek éve volt, amelynek során a romániai társadalom 

érettségről és a demokrácia iránti elkötelezettségéről tett bizonyságot – hangoztatta Klaus 

Johannis szilveszteri üzenetében. „2018. a centenárium éve lesz. Ez mindannyiunk számára a 
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mérlegkészítés ideje, amikor sorba vesszük megvalósításainkat és terveinket. 2017 a 

próbatételek éve volt, amelynek során a romániai társadalom bebizonyította érettségét és a 

demokrácia értékei iránti mélységes elköteleződését” – idézte Románia elnökét az Agerpres 

hírügynökség. 

 

Tüntetéssel kezdődött az új év Bukarestben 
2018. január 2. – maszol.ro 

Több mint 200 ember tüntetett hétfő este a Győzelem téren az igazságügyi törvények 

módosítása ellen. A tiltakozók 18 órakor kezdtek gyülekezni, 19 órakor több mint kétszázan 

voltak. A zászlókkal, vuvuzelákkal és dobokkal felszerelt tüntetők olyan jelszavakat 

skandáltak, mint például „PSD - a vörös pestis”, „Vigyen el a DNA”, „Igazságszolgáltatást, ne 

korrupciót”, és olyan táblákat tartottak a magasba, amelyeken többek között azt írta, hogy 

„Tăriceanu és Dragnea - nyomás a dutyiba”, „Előrehozott választásokat akarunk”, „Mindenki 

az igazságszolgáltatásért”. 

 

Tragumúrák tragédiája  
2018. január 2. – Krónika 

Bár nem hinnénk, hogy szándékos lett volna a gesztus, de a még hozzávetőlegesnek sem 

nevezhető „magyarsággal” megfogalmazott meghívó, amelyben a marosvásárhelyi 

önkormányzat invitálta közös szilveszterezésre a város magyar polgárait, már rögtön az év 

első napján előre vetítette, milyen hozzáállásra számíthat az erdélyi magyar közösség az 1918-

as gyulafehérvári román nagygyűlés centenáriumának mámorában tobzódó román 

társadalom részéről.  

 

Újból emberre támadt medve Hargita megyében 
2018. január 2. – MTI, Origo.hu, hirado.hu, Inforádio 

Újból emberre támadt medve a székelyföldi Hargita megyében - közölte kedden a Hargita 

megyei önkormányzat sajtószolgálata. A medve a 2017-es év utolsó napján a Csíkszentimrei 

Büdösfürdő közelében támadt egy juhászra, akit a kutyái mentettek meg a nagyvadtól. 

"Ismételten kérjük Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi minisztert, hogy korábbi 

vállalásainak eleget téve hozza meg a szükséges intézkedéseket" - mondta Borboly Csaba, a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

politikusa nagy hiányosságnak tartotta, hogy az érvényes jogszabályok csak a medvék 

kilövése esetén fizetendő kártérítést szabályozzák, de nem térnek ki az emberi sérülésekre 

vonatkozó kártérítésre. 

 

Elkészült a Barsi Református Egyházmegyét bemutató vándorkiállítás 
2018. január 2. – Felvidek.ma 

A Barsi Református Egyházmegye gyülekezeteit és az egyházközségekben folyó szolgálatokat 

mutatja be a BEM nevet viselő vándorkiállítás. A tárlat első állomása a lévai református 
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templom volt, de a most beköszöntött új év folyamán az egyházmegye minden gyülekezetébe 

szeretnék elvinni a gyűjteményt. 

 

Ez történt 2017-ben az oktatásügyben 
2018. január 2. – Felvidek.ma 

Andrej Kiska államelnök újévi beszédében a korrupció elleni harc és az egészségügy mellett az 

oktatásügyben hiányolt eredményeket. Mi minden történt az oktatásügyben 2017-ben, ami 

minket, magyarokat is érintett? Összeállításunkban erről, és a jelesebb történésekről, 

adatokról nyújtunk áttekintést cikkünkben. 

 

Sikeres évet zárt a kassai Rovás 
2018. január 2. – Felvidek.ma 

A huszonhárom éve működő Rovás december 31-én rendhagyó évzárót, majd szilveszteri 

mulatságot tartott az idén októberben átadott MaJel központban. Szabó Ottó, a társulás 

elnöke értékelte a 2017-es évet. “Huszonhárom éves létezésünk megkoronázásaként végre 

sikerült megvetni a lábunkat Kassán. A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából 

nagyszerű épülethez jutottunk” – emelte ki. 

 

Mátyás éve 
2018. január 2. – Felvidek.ma 

Az igazságos uralkodó, a reneszánsz kultúra felvirágoztatója, a híres fekete sereg vezetője, az, 

aki a török ellen védelmezte Magyarországot, akinek a corvinákat köszönhetjük, és aki a 

legenda szerint, álruhában járta az országot. Ő Mátyás király (Corvin Mátyás vagy Hunyadi 

Mátyás), Magyarország egyik legnagyobb uralkodója, aki 2018-ban még inkább előtérbe kerül 

a nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett Mátyás király-emlékév apropóján. 

 

Január elsejétől igényelhető a magyar kormánytól az anyasági és az életkezdési 
támogatás 
2018. január 2. - Pannon RTV 

Ez a nagyjából 110 ezer forintos gyermektámogatás 2018 óta a határon túli magyarok 

számára is elérhető. Nézzük, hogy miről is van szó pontosan, és hogyan is lehet igényelni ezt a 

pénzt. Május közepére várja második gyermekét a tiszakálmánfalvi Bohocki Ariella. A 

családban mindenki kettős, azaz szerb és magyar állampolgár. A családban jelenleg csak az 

édesapa van munkaviszonyban, így az anyaországi támogatás jól jön. 

 

Lezárult a Pannon RTV ünnepi ajándékesője 
2018. január 2. - Pannon RTV 

Az ünnepek alatt számos értékes ajándékot sorsoltunk ki a Pannon Rádió, a Pannon Televízió 

és a Szabadkai Magyar Rádió hallgatói és nézői között. Az ajándékesőben egyebek mellett egy 

számítógép is gazdára talált. A mai napon pedig a Pannon Reggeliben kisorsoltunk egy 25 
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ezer forint értékű utalványt a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotelbe, illetve a Pannon 

RTV ajándékcsomagját is. 

 

Új óvodai férőhelyeket ígér a minisztérium 
2018. január 3. – Kárpátalja 

Idén a helyi önkormányzatok 34,9 ezer férőhely kialakítását tervezik az úgynevezett iskola 

előtti oktatási intézményekben, azaz óvodákban – jelentette az Ukrajinszka Pravda az 

Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása nyomán. A tárca szerint a 2018-ban 

létrehozandó óvodai férőhelyek számát az a miniszteri kabinet által jóváhagyott terv 

tartalmazza, melynek célja 2020-ra felszámolni a sorban állást az óvodai férőhelyekért. 

 

A reformáció jegyében telt 2017 a felsőőri reformátusoknál 
2018. január 2. – volksgruppen.orf.at 

A reformáció 500 éves jubileumának jegyében telt az elmúlt év a felsőőri református 

gyülekezetnél, az évforduló határozta meg a rendezvényeket, melyeket szép számban sikerült 

lebonyolítani. A magyar színházi előadást el kellett azonban halasztani és Tölly Julianna 

presbiter halálával nagy veszteség is érte a közösséget. 

 

Újévi Operett Gála 
2018. január 2. – volksgruppen.orf.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület immár hagyományos és közönségkedvenc 

rendezvénye, az Újévi Operett Gála idén január 5-én kerül megrendezésre Őriszigeten. A 

gálán, mint minden évben, híres operettdallamok hangzanak el, ezúttal a Cigánybáróból is. 

Jegyek a helyszínen még kaphatóak lesznek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. január 2. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában elkészült a nemzeti tanácsokról, azaz a kisebbségi 

önkormányzatokról szóló törvény módosításának tervezete 
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Szerbiában elkészült a nemzeti tanácsokról, azaz a kisebbségi önkormányzatokról szóló 

törvény módosításának tervezete. Ezzel azonban elégedetlenek a magyarok. A Vajdasági 

Magyar Szövetség bízik abban, hogy sikerül javítani a szövegen, a magyar ellenzék viszont a 

kulturális autonómia csorbításáról beszél. 2017 utolsó napjaiban a szabadkai közvitán 

Németh Ernő elsőként Nyilas Mihályt, a VMSZ elnökségének a tagját kérdezte. 

 

A Magyar Nemzeti Tanács egységesen elutasítja a szerzett jogok megnyirbálását 

A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítására az év első negyedévében sor kerül. A 

Magyar Nemzeti Tanács egységesen elutasítja a szerzett jogok megnyirbálását, hangzott el az 

óév utolsó munkanapján megtartott ülésükön. A három ellenzéki képviselő egy tiltakozó 

levelet nyújtott be, amit végül nem fogadott el a többség, mivel az MNT elnöksége már előtte 

eljuttatott egy dokumentumot az illetékes minisztériumhoz. Elsőként Hajnal Jenőt, az MNT 

elnökét, majd Tari István VMDK-s képviselőjét kérdezi a Határok nélkül riportere. 

 

Ukrajnában a közigazgatási reform a kárpátaljai magyarság életére is hatással 

lesz 

Ukrajnában a közigazgatási reform a kárpátaljai magyarság életére is hatással lesz. A 

decentralizációs törekvések  megszüntetnék a jelenleg érvényes területi beosztásokat, és 

kistérségi egyesüléseket hoznának létre, ezzel nagyobb gazdasági, pénzügyi, és kulturális 

önállóságot is adnának az új közigazgatási egységeknek. Barta József, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke szerint mindez egyszerre 

lehetőség, és veszélyforrás is a magyar közösség számára. Erről kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa a politikust. 

 

Romániában nehéz évre számítanak az önkormányzatok 

Romániában nehéz évre számítanak az önkormányzatok. Nemcsak a pénzügyi reform, az új 

adópoltika, de az idei centenáriumi év is meghatározza a magyar közösségek életét. Erről 

kérdezte Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét a Határok nélkül tudósítója. 

 

2017 a gyarapodás éve volt a temesvári önkormányzatban tevékenykedő magyar 

képviseletnek -   

2017 a gyarapodás éve volt a temesvári önkormányzatban tevékenykedő magyar 

képviseletnek – mondta el évértékelőjében Lehőcz Lászlónak Halász Ferenc, az RMDSZ 

Temes megyei szervezetének elnöke. 

 

2018. január 1-én Szatmárnémetiben az Örökifjú Petőfi Sándor Baráti Társaság 

Petőfire emlékezett a költő születésének 195. évfordulóján 
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2018. január 1-én Szatmárnémetiben az Örökifjú Petőfi Sándor Baráti Társaság Petőfire 

emlékezett a költő születésének 195. évfordulóján. Az István téri mellszobornál nemcsak 

Petőfi, de Arany János versek is elhangzottak. A Határok nélkül munkatársa is ott volt a 

rendezvényen. 

 

 

 


