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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: egymilliárd forint a külhoni magyar családok éve programjaira 
2018. január 9. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormány.hu, hirado.hu, PestiSrácok, 

Vajdaság MA, Felvidék.ma, Pannon RTV, Krónika, M1, Kossuth Rádió, TV2, Echo TV 

A külhoni magyar kisközösségek, vállalkozások, egészségügyi intézmények családbarát 

tevékenységét támogató pályázatok, valamint képzések, táborok is szerepelnek a “2018 a 

külhoni magyar családok éve" Kárpát-medencei programjai között, amelyekre összesen 

egymilliárd forint áll rendelkezésre – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden 

Budapesten, sajtótájékoztatón. A tematikus év nyitórendezvénye február 2-án lesz. Potápi 

Árpád János kiemelte: a külhoni magyar kisközösségek családbarát tevékenységének 

támogatására, erősítésére 200 millió forintot különítettek el. Azon külhoni magyar 

vállalkozások, melyek családbarát vállalkozást hoznának létre vagy családokat segítő 

szolgáltatásaikat erősítenék, 400 millió forintra pályázhatnak majd. 

 

Üdvözölték az erdélyi magyar lapok a magyar pártok autonómiaügyben történt 
összefogását, de kételyeiket is hangoztatták  
2018. január 9. – MTI, Webrádió  

Üdvözölték az erdélyi magyar lapok, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és a Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös 

állásfoglalást ír alá hétfőn az autonómia-elképzelések összehangolásáról, de kételyeinek is 

hangot adtak az összefogással kapcsolatban. A Maszol.ro portál keddi véleménycikkében a 

hétfői nyilatkozatra érkezett román reagálásokra utalva "szép hazugságnak" nevezte azt a 

nézetet, hogy az autonómia csak azért nem valósult meg, mert az RMDSZ - és újabban 

szövetségese, az MPP - nem kérte azt hangosan és határozottan. "Nem old meg semmit, ha az 

autonómia választási szlogenné válik (ismét), amelynek be nem váltása csak a 

kiábrándultságot, a lemondást növeli" - vélte a portál cikkírója. 

 

Szilágyi Zsolt: nem a románok ellen irányul az autonómiamegállapodás 
2018. január 9. – MTI, Krónika 

Megdöbbentette Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökét a romániai 

parlamenti pártok negatív és párbeszédet megtagadó hozzáállása, hiszen – mint rámutatott – 

a hárompárti megállapodás nem a román nép ellen irányul. „Demokráciában egy parlamenti 

párt vagy a kormány nem tagadhatja meg a párbeszédet, még akkor sem, ha az olyan 

érzékeny témákról szólna, mint az autonómia vagy az önrendelkezés. A párbeszéd tagadása a 

demokrácia tagadása” – hangsúlyozta Szilágyi Zsolt keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján. 

Eközben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kedden közleményben fejezte ki elégedettségét a 

közös állásfoglalásért, mivel fontosnak tartják, hogy mindhárom párt elfogadja az SZNT öt 

kritériumát, amely a Székelyföld autonómiastatútumára vonatkozik. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/egymilliard-forint-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-karpat-medencei-programjaira
http://webradio.hu/hirek/kulfold/udvozoltek_az_erdelyi_magyar_lapok_a_magyar_partok_autonomiaugyben_tortent_osszefogasat_de_ketelyeiket_is_hangoztattak
http://webradio.hu/hirek/kulfold/udvozoltek_az_erdelyi_magyar_lapok_a_magyar_partok_autonomiaugyben_tortent_osszefogasat_de_ketelyeiket_is_hangoztattak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyi-zsolt-nem-a-romanok-ellen-iranyul-az-autonomiamegallapodas
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Eugen Tomac: a magyar pártvezetők béketűrésünket tesztelik 
2018. január 9. – Krónika, maszol.ro 

Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) ügyvezető elnöke azt nyilatkozta hétfőn, 

hogy az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnökeinek közös állásfoglalása az autonómiaelképzelések összehangolásáról „durva 

provokáció, amelynek az a célja, hogy fölösleges feszültséget keltsen Romániában”. „Fel 

vagyok háborodva a magyar politikai vezetők provokatív magatartásától a centenáriumi év 

kezdetén (...) A magyar pártok tette megengedhetetlen és elítélendő, mert megosztja a román 

társadalmat” – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Tomac. 

 

Népszavazással akar véget vetni az autonómia tematizálásának egy PSD-s 
képviselő 
2018. január 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

A helyi autonómiáról szóló népszavazás kiírását kéri Klaus Johannis államfőtől a kormányzó 

román Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik Botoşani megyei parlamenti képviselője. A PSD-s 

honatya elérkezettnek látja az időt arra, hogy „intézményesen reagáljanak" az 

autonómiakövetelésre, és „egyszer s mindenkorra lezárják le az autonómiatémát”, amellyel 

szerinte évről évre előállnak azok, akik a romániai magyarok képviselőinek tartják magukat. 

„Úgy vélem, azonnal el kell indítani az eljárást egy, a helyi autonómiáról szóló referendum 

megszervezésére, amelyen azonban minden romániai és az ország határain kívül élő román 

állampolgárnak részt kell vennie, nemcsak bizonyos megyékben élőknek, ahogyan azt egyes 

politikusok szeretnék” – idézi Rotaru sajtóközleményét az Agerpres hírügynökség. 

 

SZNT: az erdélyi magyar pártok elfogadták az SZNT autonómiatervezetének a 
kritériumait  
2018. január 9. – MTI  

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) keddi közleményében üdvözölte a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös 

állásfoglalását az autonómia-elképzelések összehangolására vonatkozóan, és úgy értékelte, 

hogy a pártok elfogadták az autonómiatervezetének alapját képező kritériumokat.  "Úgy 

értékeljük, hogy a közös nyilatkozat utólagos megerősítése a Székelyföld autonómiájára 

vonatkozó törvénytervezet december 22-i beterjesztésének, hiszen ez a tervezet felel meg a 

mindhárom párt által elfogadott kritériumoknak" - áll az Izsák Balázs SZNT-elnök által 

jegyzett közleményben. 

 

A Primához kerültek át az Udvarhelyi Híradó tröszt alkalmazottai  
2018. január 9. – transindex.ro 

Ez tény – erősítette meg a Transindexnek Szőke László, az Udvarhelyi Híradó Kft. 

ügyvezetője azt az értesülést, hogy a cég alkalmazottainak nagy része átkerült a Prima Press 
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https://kronika.ro/belfold/eugen-tomac-a-magyar-partvezetok-beketuresunket-tesztelik
https://kronika.ro/belfold/nepszavazassal-akar-veget-vetni-az-autonomia-tematizalasanak-egy-psd-s-kepviselo
https://kronika.ro/belfold/nepszavazassal-akar-veget-vetni-az-autonomia-tematizalasanak-egy-psd-s-kepviselo
http://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt_az_erdelyi_magyar_partok_elfogadtak_az_sznt_autonomiatervezetenek_a_kriteriumait
http://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt_az_erdelyi_magyar_partok_elfogadtak_az_sznt_autonomiatervezetenek_a_kriteriumait
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27044
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Kft. alkalmazásába. 240 alkalmazottról van szó, akik január 8-tól a Prima rádiót üzemeltető 

céghez kerültek át, ez a munkaügynél le van jelentve – mondta el Szőke. A tömeges 

munkahelyváltásról az Átlátszó Erdély számolt be január 8-án. A Prima Press Kft. 

ügyvezetője, Orosz-Pál Levente szintén megerősítette, hogy cégük 240, korábban az 

Udvarhelyi Híradó Kft.-nél dolgozó személyt alkalmazott január 8-án. Kérdésünkre 

elmondta: a cégnek eddig 6 alkalmazottja volt, illetve egy további, gyereknevelési 

szabadságán lévő személy.  

 

Lehet, a vallásszabadság napja lesz január tizenharmadika? 
2018. január 9. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló, transindex.ro, Krónika 

A vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at a Magyar Unitárius Egyház, és azzal a 

kéréssel fordul a magyar Országgyűléshez, Románia parlamentjéhez és az Európai 

Parlamenthez, hogy nyilvánítsák január 13-át a vallásszabadság napjává. A Tordán tartott 

1568-as erdélyi országgyűlés e napon iktatta a világon elsőként törvénybe a vallás- és 

lelkiismereti szabadságot. Az esemény 450. évfordulója előtt, kedden a Magyar Unitárius 

Egyház vezetői ismertették kolozsvári sajtótájékoztatójukon az évfordulós rendezvények 

menetrendjét, és méltatták az esemény fontosságát. Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök 

elmondta, az évforduló nemcsak az unitárius egyház számára fontos - mely megalakulása 

évfordulóját ünnepli -, hanem minden keresztyén egyház számára. 

 

Tragumúra-ügy: két magyar szakembert alkalmaz Dorin Florea 
2018. január 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dorin Florea polgármester ígérete szerint a marosvásárhelyi városháza január folyamán 

alkalmazni fog egy magyar anyanyelvű kommunikációs szakembert, illetve egy tolmácsot is. 

Így akarják elkerülni a kínos „tragumúra-ügy” megismétlődését. A hírt kedden Magyary Előd, 

a marosvásárhelyi RMDSZ önkormányzati frakciójának vezetője jelentette be a Vass Levente 

képviselővel, a városi RMDSZ elnökével és Kali Istvánnal, a városi RMDSZ ügyvezető 

elnökével közös sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Vass Leventével együtt tárgyaltak erről a 

marosvásárhelyi polgármesterrel. 

 

Csíkszéki az első igénylő, de nehéz is lett volna megelőzni 
2018. január 9. – szekelyhon.ro 

Ettől az évtől kezdve a Magyarország területén kívül született magyar gyermekek számára is 

biztosít családtámogatást a magyar kormány, így január másodikától kezdődően a 2017. 

június 30-a után született erdélyi gyermekek szülei is igényelhetik az egyszeri anyasági, 

valamint életkezdési (babakötvény) támogatást. A fontosabb tudnivalókról Tóth Lászlóval, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzuljával beszélgettek. 

 

Kötelező vagy sem magyarul is beszélő rendőrt kihelyezni a községi 
rendőrőrsökre? 
2018. január 9. – szekelyhon.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90725-lehet-a-vallasszabadsag-napja-lesz-januar-tizenharmadika
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90722-tragumura-ugy-ket-magyar-szakembert-alkalmaz-dorin-florea
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeki-az-elso-igenylo-de-nehez-is-lett-volna-megelozni
https://szekelyhon.ro/aktualis/kotelezo-vagy-sem-magyarul-is-beszelo-rendort-kihelyezni-a-kozsegi-rendororsokre
https://szekelyhon.ro/aktualis/kotelezo-vagy-sem-magyarul-is-beszelo-rendort-kihelyezni-a-kozsegi-rendororsokre
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A gyimesfelsőloki rendőrőrsön szolgálatot teljesítő három rendőr közül egyik sem beszél 

magyarul, a nyelvi akadályok pedig bonyodalmakhoz vezettek egy újévi verekedést követően. 

A probléma az, hogy a rendőrök jogállásáról szóló törvényeket kevesen ismerik, akik meg 

igen, azok az értelmezésükben nem értenek egyet. 

 

Orbán Viktoréknak szurkol Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere 
2018. január 9. – maszol.ro 

„Nekünk, szatmári magyaroknak az az érdekünk, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány 

folytassa a munkát a 2018-2022-es időszakban is” – mondta Kereskényi Gábor, 

Szatmárnémeti polgármestere keddi sajtótájékoztatóján. Az elöljáró a szatmárnémeti RMDSZ 

elnökeként értékelte a Fidesz külhoni megvalósításait és a párt nemzetpolitikai stratégiáját. 

 

Tăriceanu: Románia kisebbségpolitikája példát mutat a világnak 
2018. január 9. – Krónika, maszol.ro 

Románia pozitív példa Európában és a világon a kisebbségi jogok betartását illetően – reagált 

Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke arra, hogy az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) képviselői hétfőn közös nyilatkozatot írtak alá 

az autonómiaelképzelések összehangolásáról. „Rég beszédtéma Székelyföld autonómiája (...), 

de úgy gondolom, hogy Románia pozitív példa Európában és a demokratikus világban a 

kisebbségi jogok betartását illetően. Nincsenek lemaradásaink e területen. Bármikor nyitott 

vagyok a párbeszédre a román állampolgárokkal, természetesen azokkal is, akik a magyar 

kisebbség tagjai” – nyilatkozta az Agerpres szerint Călin Popescu-Tăriceanu, a kisebbik 

kormánypárt, az ALDE elnöke. 

 

Magyarellenes falfirkák Csíkszeredában 
2018. január 10. – szekelyhon.ro 

Narancssárga színű festékkel firkálták össze több csíkszeredai épület falát. Muie Ungaria 

(Magyarország kapja be!) és Ţinutul Secuiesc nu există (Székelyföld nem létezik) – üzenték az 

ismeretlen vandálok. 

 

Nemzetiségi főosztály jöhet 
2018. január 9. – Új Szó 

Peter Krajňák, a Híd oktatási államtitkára nem kapja vissza a regionális iskolahálózattal 

kapcsolatos kompetenciákat, az államtitkár már egyeztetett a jogkörökről az oktatási 

miniszterrel. Egyelőre úgy tűnik, a minisztérium új szerkezeti felépítésében a Híd a 

nemzetiségi oktatást erősítené meg. Bugár Béla, a Híd elnöke szerint a tegnapi egyeztetések 

alapján a jelenleg Krajňák alá tartozó nemzetiségi oktatással foglalkozó osztály főosztállyá 

alakulhat, amely alá két osztály: a nemzetiségi oktatás és az inkluzív oktatás osztályai 

tartoznak majd. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90729-orban-viktoreknak-szurkol-szatmarnemeti-rmdsz-es-polgarmestere
https://kronika.ro/belfold/triceanu-romania-kisebbsegpolitikaja-peldat-mutat-a-vilagnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarellenes-falfirkak-csikszeredaban
https://ujszo.com/kozelet/nemzetisegi-foosztaly-johet
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Kassa megyei szinten is összeállt a Smer – SNS – Most-Híd koalíció 
2018. január 9. – Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk 

Nem indult túl jól Kassa megye új elnökének első hivatalos ülése: a Smer, a Most-Híd, az SNS 

és az Igor Petrik  Margitfalva (Margecany) polgármestere köré csoportosuló független 

képviselők nem szavazták meg a Ratislav Trnka által benyújtott napirendi pontokat. Az ülést 

el kellett napolni. 

 

Rudnay Gyulára emlékeztek Pelsőcön 
2018. január 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Rudnay Gyula világhírű festőművész születésének 140. évfordulója alkalmából szerveztek 

emlékünnepséget szülőfalujában, Pelsőcön. A tiszteletadásra a helyi kultúrház falán 

elhelyezett márványtáblánál került sor. 

 

Visszaállítják az Újvidék és Nagybecskerek közötti személyszállító vonatokat 
2018. január 9. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A két település között 12 éve nem közlekedik személyszállító vonat, ősztől viszont új, orosz 

dízelmotoros szerelvények szállíthatják majd az utasokat. 2018. szeptember elsejéig 

forgalomba helyezik az Újvidék és Nagybecskerek közötti személyszállító vonatokat. Ahhoz, 

hogy Bácska és Bánát legnagyobb városai között rendszeres utasforgalom legyen, 113 

kilométeren kell felújítani a Pancsova, Orlód és Újvidék közötti vasutat. 

 

Híradó Plusz: Interjú Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárral 
2018. január 9. - Pannon RTV 

A magyar kormány 1 milliárd forintos keretösszeget látott elő a külhoni magyar családok éve 

programra. A nyílt pályázati felhívások a tervek szerint idén februárban jelennek meg. A 

program további részleteiről Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárral Vadlövő Gabriella beszélgetett. 

 

Továbbra is lendületben a Momentum Doctorandus! 
2018. január 9. – karpatalja.ma 

Évek jönnek s mennek, de a kárpátaljai magyar doktoranduszokat tömörítő szervezet, a 

Momentum Doctorandus (MD) továbbra is hű kitűzött céljaihoz: folyamatosan szakmai 

programokat kínál, naprakész információkkal szolgál tagjai számára, és kiemelten foglalkozik 

a kárpátaljai magyar diákok továbbtanulásának ösztönzésével is. A szervezet kezdeti 

lendülete töretlen, bizonyítják ezt a programjai és kiadványai, valamint a folyton bővülő és 

változó tagsága is. 2017. november 17-én a Momentum Doctorandus időközi tisztújítást 

tartott a kárpátaljai Viharoson. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2018/01/09/kassa-megyei-szinten-osszeallt-smer-sns-hid-koalicio
http://www.hirek.sk/itthon/20180109153550/Rudnay-Gyulara-emlekeztek-Pelsocon.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/visszaallitjak-az-ujvidek-es-nagybecskerek-kozotti-szemelyszallito-vonatokat
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/hirado-plusz-interju-potapi-arpad-janos-magyar-nemzetpolitikaert-felelos
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/hirado-plusz-interju-potapi-arpad-janos-magyar-nemzetpolitikaert-felelos
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/tovabbra-is-lenduletben-a-momentum-doctorandus/
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Dr. Pál Attila elnök tájékoztatója 
2018. január 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az elmúlt hétvégén ünnepelte Lenti várossá nyilvánításának 39. évfordulóját, amelyen dr. Pál 

Attila a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is részt vett. Dányi József az ünnepség után kérte a 

megyegyűlés elnökét a tavalyi év értékelésére és a 2018-as feladatok összefoglalására. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 9. – Kossuth Rádió 

 

2018 a külhoni magyar családok éve 

A nemzetpolitikai államtitkárság Kárpát-medencei programjai között a külhoni magyar 

kisközösségek, vállalkozások, egészségügyi intézmények családbarát tevékenységét támogató 

pályázatok, képzések, valamint táborok is szerepelnek, melyekre 1 milliárd forint áll 

rendelkezésre. A tematikus év nyitórendezvénye február 2-án lesz jelentette be 

sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János államtitkár. 

 

Kelemen Hunor: A román nemzetépítő politika meghatározza az erdélyi 

magyarság jelenét 

A román nemzetépítő politika meghatározza az erdélyi magyarság jelenét- mondja Kelemen 

Hunor az Romániai Magyar Demokrata Szövetség  elnöke, aki arról is kifejti az álláspontját 

Oláh-Gál Elvira mikrofonja előtt, hogy mit jelent az autonómia kérdésben a magyar 

összefogás és mi a fejlemény a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium ügyében. 

 

A három romániai magyar közös állásfoglalást fogadott el az autonómia 

elképzelések összehangolásáról 

Tegnap a három romániai magyar párt egy asztalhoz ült és közös állásfoglalást fogadott el az 

autonómia elképzelések összehangolásáról. A hárompárti állásfoglalás elfogadásának és 

politikai visszhangjának értékelésére Bodó Barna politológust kérte a Határok nélkül 

munkatársa. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174512891
https://www.mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A Maros megyei törvényszék jogerősen törvénytelennek minősítette a 

vádemelést abban a büntetőperben, melyet a DNA indított a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Teológiai líceum létrehozása miatt 

A Maros megyei törvényszék jogerősen törvénytelennek minősítette a vádemelést abban a 

büntetőperben, melyet a romániai Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) indított a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai líceum létrehozása miatt, Tamási Zsolt volt 

iskolaigazgató és a volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen. A törvényszék azt mondta ki, hogy 

a vádlottak elleni nyomozás törvénytelenül indult, így a vádemelés nem volt szabályos. 

 

Hetekig tartó egyeztetetés után fiaskóval végződött a Kassai kerületi 

önkormányzat első hivatalos munkaértekezlete 

Szlovákiában 2017 novemberében zajlottak a megyei választások. Decemberben felálltak a 

megyei önkormányzati parlamentek. Hetekig tartó egyeztetetés után ma fiaskóval végződött a 

Kassai kerületi önkormányzat első hivatalos munkaértekezlete, ahol a megyei alelnököt és a 

bizottsági elnököket kellett volna megválasztani Az 57 tagú ülést 15 perc után berekeszttették. 

A felvidéki magyar képviselők csalódottak voltak, hiszen a kulturális szakbizottság elnöki 

pozíciója szinte biztosnak látszott.  Mi van az események hátterében – érdeklődött Palcsó 

Zsóka az érintett képviselőktől. 

 

A Vallásszabadság Emléknapjává szeretné nyilvánítani január 13-át a Magyar 

Unitárius Egyház 

A Vallásszabadság Emléknapjává szeretné nyilvánítani január 13-át a Magyar Unitárius 

Egyház. Szombaton, a Vallásszabadság törvénybe iktatásának helyszínén, az erdélyi Tordán 

terjesztik elő indítványukat, amelyet egyeztettek a történelmi egyházak vezetőivel is. Bálint 

Benczédi Ferencet, a Magyar Unitárius Egyház püspökét kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

Ungváron felavatták a sztálini terror kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeumát. 

Ungváron felavatták a sztálini terror kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeumát. A levéltári 

dokumentumok, túlélők, kutatók, magánszemélyek, művészek anyagaiból összeállított 

történelmi tablók elmesélik Kárpátalja sok nemzetiségű népeinek szenvedéstörténetét, köztük 

az egyházi és polgári elit üldözését az 1944-1991közti kommunista diktatúra időszakában. 

Interjú Dupka György kutatóval, a múzeumot működtető Szolyvai Emlékpark Bizottság 

titkárával.  

 


