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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa István Szamosújváron: ami Trianonban átok volt, az a 21. században 
előnnyé szervezhető 
2018. január 10. – Krónika, MTI, origo.hu, Magyar Idők 

Grezsa István kormánybiztos szerint „ami Trianonban átok volt”, hogy szétválasztották a 

magyarságot, „az a 21. században gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi előnnyé 

szervezhető”. A kormánybiztos a Kolozs megyei Szamosújváron beszélt erről az erdélyi Petőfi 

Sándor-ösztöndíjasok és mentoraik szerdán kezdődött kétnapos tanácskozásán. A találkozón 

24 olyan fiatal vesz részt, aki a magyar állam ösztöndíjasaként egy-egy erdélyi 

szórványközösségben nyújt segítséget a magyar közösségi élet megszervezéséhez. Grezsa 

István elmondta: ha területileg nem is lehet már újraépíteni az egykori Magyarországot, 

lehetőség van arra, hogy befolyásban, gazdaságban, kultúrában és szellemi kitekintésben 

vissza tudjuk építeni a nemzeti közösséget”. 

 

Román nyelvű magyarellenes falfirkák jelentek meg Csíkszeredában 
2018. január 10. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, origo.hu, maszol.ro  

Román nyelvű magyarellenes falfirkák jelentek meg több csíkszeredai épület falán - közölte 

szerdai számában a Csíki Hírlap. A narancssárga festékszóróval írt feliratok obszcén 

kifejezéssel gyalázzák Magyarországot, és Victor Ponta volt román miniszterelnöktől idézik, 

hogy "Székelyföld nem létezik". A városi távhőszolgáltató igazgatója a társaság 

résztulajdonában levő épület falára festett feliratok kapcsán elmondta: egyeztetnek a 

polgármesteri hivatallal, hogy tegyenek-e feljelentést ismeretlen tettes ellen. Hozzátette: mást 

nem tehetnek, mint hogy letakarítják a magyargyalázó falfirkákat a falról. 

 

Márciusban ülésezik újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság 
2018. január 10. – MTI, Magyar Idők, Webrádió 

Március elején ülésezik újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság Budapesten - 

mondta az MTI-nek Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztos, aki társelnöki találkozón vett részt szerdán Zágrábban. Kiemelte: az 

ülést most a magyar fél kezdeményezi és készíti elő, Zvonko Milas horvát társelnökkel pedig a 

fontosabb kérdéseket vitatták meg és egyeztettek az időpontról.  Tavaly februárban négy év 

szünet után ülésezett újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság, és az ott aláírt 

jegyzőkönyvet mindkét kormány elfogadta - mondta a miniszteri biztos, és elégedettségének 

adott hangot amiatt, hogy számos előrelépés is történt az elmúlt egy évben a jegyzőkönyvbe 

foglaltak végrehajtásában. Példaként hozta fel a Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumának építését Eszéken (Osijek).  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/grezsa-istvan-szamosujvaron-ami-trianonban-atok-volt-az-a-21-szazadban-elonnye-szervezheto
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/grezsa-istvan-szamosujvaron-ami-trianonban-atok-volt-az-a-21-szazadban-elonnye-szervezheto
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/01/10/roman-nyelvu-magyarellenes-falfirkak-jelentek-meg-csikszeredaban
http://magyaridok.hu/kulfold/marciusban-ulesezik-ujra-magyar-horvat-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-2665021/
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DK: ne vehessen részt a magyarországi választáson az, aki soha nem élt itt 
2018. január 10. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet  

A Demokratikus Koalíció szerint a Fidesz szavazatvásárlásra használja azt a mintegy 30 

milliárd forintnyi közpénzt, amit a kormány az év végén osztott szét határon túli szervezetek 

között. A párt külügyi kabinetvezetője szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, 

hogy a kormánypárt megpróbálja becsatornázni a saját politikai világába a határon túli 

magyar pártokat, akik pedig erre nem hajlandóak, azokat árulónak kiáltják ki. A Fidesz a 

határon túli magyarokból "egyfajta politikai prostituáltat" csinált azzal, hogy ezekkel a 

pénzekkel "megvásárolja" és bevonja őket a magyarországi politikai játszmákba - jelentette ki 

Ara-Kovács Attila. 

 

Fidesz: felháborító Gyurcsányék nyilatkozata 
2018. január 10. – MTI, hirado.hu 

A Fidesz felháborítónak tartja Ara-Kovács Attilának, a Demokratikus Koalíció külügyi 

kabinetvezetőjének szerdai nyilatkozatát, miszerint a nagyobbik kormánypárt 

szavazatvásárlásra használja azt a mintegy 30 milliárd forintnyi közpénzt, amit a kabinet az 

év végén osztott szét határon túli szervezetek között. Hidvéghi Balázs, a nagyobbik 

kormánypárt kommunikációs igazgatója MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: 

a baloldalon "tényleg az égvilágon" semmi sem változik. Ugyanazok ugyanúgy, sőt még 

jobban gyűlölködnek, mint 2004-ben. A Fidesz szerint felháborító Gyurcsányék nyilatkozata. 

A baloldal vezére ma odáig ment, hogy a pártja "politikai prostituáltaknak" nevezte a külhoni 

magyarokat, miközben a migránsokat tárt karokkal várják - írta a kormánypárti politikus. 

 

Nem szegény az eklézsia 
2018. január 11. – Szőnyi Szilárd – Heti Válasz 

Miért jutott kétszer annyi közpénz a reformátusoknak, mint a katolikusoknak, és hogyan 

kaphatott a Hit Gyülekezete közel annyit, mint az evangélikusok? Jelentés az év végi 

kormányzati egyháztámogatás kulisszái mögül. A Heti Válasz forrás úgy érvelt: A kormány 

régi törekvése, hogy a határon túli területeken minél többen már a kezdettől magyar 

közoktatásban tudhassák gyermeküket. És mivel a Felvidéken a magyar katolikusok a szlovák 

püspökséghez tartoznak, ott a reformátusokon keresztül biztosabban érvényesülhetnek a 

nemzetpolitikai szempontok. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. január 11-i számában olvasható) 

 

Hálózat Magyarország és az elszakított területek között 
2018. január 11. – Kertész Viktória – Figyelő 

A Hagyományok Házát 2001-ben alapította az első Orbán-kormány. Ez az 

intézményszolgáltató központ. Három nagy egysége eltérő eszközökkel, de egyazon céllal és 

elkötelezettséggel várja a nép kultúra, a tradíciók iránt érdeklődő nagyközönséget, valamint a 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/01/10/dk-ne-vehessen-reszt-a-magyarorszagi-valasztason-az-aki-soha-nem-elt-itt
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/01/10/fidesz-felhaborito-gyurcsanyek-nyilatkozata
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szakmabelieket. Kelemen László főigazgatóval az alapításról, a Kárpát-medencei hálózat 

kialakításáról és az EU által meghirdetett kulturális örökség európai évéről beszélgettünk. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. január 11-i számában olvasható) 

 

Nincs veszélyben a csucsai múzeum: a Kolozs megyei önkormányzat tulajdona 
marad a Boncza-kastély 
2018. január 10. – Krónika 

Múzeum marad a csucsai Boncza-kastély, amely a jogerős bírósági ítélet szerint a Kolozs 

megyei önkormányzat tulajdona, hiába telekkönyvezték Veturia Goga örökösei saját nevükre 

az ingatlanokat – jelentette ki a Krónikának Vákár István. A Kolozs megyei önkormányzat 

alelnökét annak kapcsán kérdezték, hogy a kolozsvári Făclia lap arról számolt be: Octavian 

Goga özvegyének örökösei saját nevükre telekkönyveztették a csucsai ingatlanokat és 

földterületeket, amelyekért immár több mint egy évtizede pereskednek a megyei 

önkormányzattal. Tizenkét év per után azonban tavaly októberben véglegesen eldőlt, hogy 

köztulajdon marad a csucsai Boncza-birtok, ahol Ady Endre többször is megfordult és élt. 

 

Magyar kultúrközpont létesülhet Aradon 
2018. január 10. – Krónika 

Színházi előadásokat, tárlatokat, kulturális rendezvényeket tartanának a régi filmszínház 

épületében létrehozandó aradi kulturális központban, amely összefogná a térség magyarságát 

– mondta el a Krónikának Bognár Levente, a Maros-parti város alpolgármestere. 

„Multifunkcionális, a város magyar kulturális tevékenységét szolgáló termet szeretnénk 

működtetni a régi mozi épületében. Ebben a közösségi térben az aradi kamaraszínház 

előadásai, tárlatok, különféle rendezvények kapnának helyet. Ehhez a műemlék épületben 

található moziteremben módosításokat kell eszközölni, belső munkálatokat kell elvégezni. 

Mindez most folyamatban van, reméljük, hogy a továbbiakban az erre vonatkozó megfelelő 

döntéseket is el tudjuk érni az önkormányzatban” – mondta Bognár Levente. Hozzátette, 

bíznak benne, hogy két év alatt talán megvalósítható a központ létrehozása, amely hiánypótló 

lenne. 

 

Példaértékű polgármestereket díjazott a Bihar megyei RMDSZ 
2018. január 10. – maszol.ro 

A Beöthy Ödön-díjat olyan önkormányzatoknak, illetve polgármestereknek ítéli meg a Bihar 

megyei RMDSZ elnöksége, amelyek, illetve akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a 

településük fejlődéséhez, a közösségépítéshez, ezáltal példaként állíthatók a többi választott 

tisztségviselők elé. Az elismerést idén Dr. Nagy Miklós, Szalárd, illetve Sorbán Levente, 

Alsólugas polgármestere kapta meg. A díjat kedden adta át a megyei RMDSZ-székházban 

Biró Rozália parlamenti képviselő, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke, Cseke Attila, a 

Bihar megyei szervezet elnöke és Szabó Ödön ügyvezető elnök. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nincs-veszelyben-a-csucsai-muzeum-a-kolozs-megyei-onkormanyzat-tulajdona-marad-a-boncza-kastely
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nincs-veszelyben-a-csucsai-muzeum-a-kolozs-megyei-onkormanyzat-tulajdona-marad-a-boncza-kastely
https://kronika.ro/kultura/magyar-kulturkozpont-letesulhet-aradon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90770-peldaertek-polgarmestereket-dijazott-a-bihar-megyei-rmdsz
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Korszerű elemi iskolát hoznak létre Sepsiszentgyörgy belvárosában 
2018. január 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Korszerű elemi iskolává alakítják Sepsiszentgyörgyön a tavaly felszámolt Kós Károly 

szakiskola belvárosi épületét. Erre a célra 2 millió eurónyi uniós támogatásra pályáz a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy a jelenleg üres iskola 

főépületét, a sportpályát és egy hátsó épületet átadják a majdani elemi iskolát működtető 

Székely Mikó Kollégiumnak, amely korábban átvette már a szaklíceum éttermét és a 

bentlakását is. 

 

Rigó kisebbségi stratégiát tervez 
2018. január 10. – Új Szó 

Január elsejétől kisebbségi kultúra osztály működik a kulturális minisztériumban. A feladata 

a nemzeti kisebbségek kultúrpolitikájának kidolgozása és koordinációja lesz, más 

intézményekkel közösen. Négy emberrel új osztály alakult a kulturális minisztériumban, 

amelynek feladata lesz a nemzeti kisebbségek kultúrstratégiájának kialakítása. „Az egyik fő 

célkitűzésem az államtitkári poszt elfogadásakor az volt, hogy minisztériumi szinten 

létrejöjjön egy olyan osztály, amely nemcsak a kisebbségi kultúra pénzügyi támogatási 

rendszerével, hanem a kisebbségek kultúrpolitikájával is tud foglalkozni” – mondta Rigó 

Konrád (Híd), a kulturális minisztérium államtitkára. 

 

Krajňák erős főosztályt, több jogkört akar 
2018. január 10. – Új Szó 

Nem véglegesek az oktatási minisztérium belső szerkezeti felépítésében eszközölt 

módosítások, melyek január elsejével léptek életbe – mondta lapunknak Peter Krajňák, a Híd 

oktatási államtitkára. Az új felállásban Krajňák és a Híd a nemzetiségi oktatást erősítenék 

meg. Peter Krajňák (Híd) Martina Lubyová oktatási miniszternél egy új főosztály kialakítását 

szeretné elérni, amely alá a nemzetiségi oktatás mellett néhány az inkluzív oktatással 

kapcsolatos jogkör tartozna. „Mindkét osztállyal kapcsolatban szeretnénk megerősíteni a 

főosztályvezető pozícióját, mert az általa felügyelt jogkörök egyéb államigazgatási területeket 

is érintenek. Tehát nemcsak a regionális iskolahálózatot, hanem például a felsőoktatási 

intézményeket” – magyarázza Peter Krajňák. A párt szakemberei kidolgozzák a főosztály 

működésével kapcsolatos elképzeléseket, melyeket a legrövidebb időn belül eljuttatnak a 

miniszterhez. 

 

Hiánypótló munkát végez az első magyar gyermekfejlesztési központ 
Pozsonyban 
2018. január 10. – hirek.sk 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90776-korszer-elemi-iskolat-hoznak-letre-sepsiszentgyorgy-belvarosaban
https://ujszo.com/kozelet/rigo-kisebbsegi-strategiat-tervez
https://ujszo.com/kozelet/krajnak-eros-foosztalyt-tobb-jogkort-akar
http://www.hirek.sk/itthon/20180109184834/Hianypotlo-munkat-vegez-az-elso-magyar-gyermekfejlesztesi-kozpont-Pozsonyban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180109184834/Hianypotlo-munkat-vegez-az-elso-magyar-gyermekfejlesztesi-kozpont-Pozsonyban.html
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Sokrétű és hiánypótló a tavaly novemberben megnyílt Meliorat.io magyar család- és 

gyermekfejlesztési központ tevékenysége Pozsony megyében. Elsődleges küldetése a teljes 

körű speciálpedagógiai fejlesztés, emellett egyéni és csoportos foglalkozásokat, illetve 

gyógymódokat is kínálnak az intézményben mellékállásban dolgozó szakemberek. Személyre 

szabottan, magyar nyelven - Kása Ildikó és Tóth Tibor kezdeményezésének köszönhetően. 

 

Kiska magyar polgármestereket is fogadott 
2018. január 10. – Felvidék Ma 

Szerdán a köztársasági elnök, Andrej Kiska hivatalában találkozott a Szlovákiai Városok és 

Falvak Társulásának (ZMOS) tanácstagjaival és a járási székhelyű városok polgármestereivel. 

A fogadáson jelent volt Hájos Zoltán, Dunaszerdahely, Stubendek László, Komárom, Szabó 

Jenő, Párkány, Fehér Tibor, Illésháza, Agócs Attila, Fülek és Balkó Róbert, Kolon 

polgármestere is. 

 

Az ingatlanok bérleti díjára és a rezsiköltségekre is pályázniuk kell a zentai 
szervezeteknek 
2018. január 10. - Pannon RTV 

Az önkormányzat ugyanis már az eddigiekben sem fedezhette volna közvetlenül az ilyen 

jellegű költségeiket. Az általuk használt ingatlanok bérleti díjára és a rezsiköltségek 

fedezésére is pályázniuk kell ezentúl a Zenta községbeli civil szervezeteknek és 

sportkluboknak. Már a zentai községi képviselő-testület legutóbbi ülésén is heves vitát váltott 

ki az a rendelet, amelynek értelmében a civil szervezeteknek és a sportkluboknak ezentúl 

bérleti díjat kell fizetniük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatáért. 

 

Újvidéken idén átadnak egy hidat, és további négy építését tervezik 
2018. január 10. – Vajdaság.ma 

Újvidéken idén átadják a vasúti és közúti forgalom számára az egykori Žeželj-híd helyén álló 

hidat, a Duna és a Duna-Tisza-Duna-csatorna felett átívelő újabb hidak kiépítése az 

elkövetkező években esedékes. Annak ellenére, hogy a városrendezési és az egyéb tervek is 

több híd kiépítését írják elő Újvidéken, a dolgok jelenlegi állása szerint idén ebben a 

kérdésben nem lesz előrelépés. 

 

Kezdődhet a második félév 
2018. január 11. – Magyar Szó 

Mint már hírül adtuk, a Zentai Gimnázium épületének teljes felújítása érdekében az ott 

működő középiskoláknak a következő félévre ki kellett költözniük, és az intézményeket a 

Stevan Sremac Általános Iskola, az Agrárinnovációs Központ, a volt internátus, a kórház, a 

sportcsarnok és a Történelmi Levéltár fogadta be. 
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http://felvidek.ma/2018/01/kiska-magyar-polgarmestereket-is-fogadott/
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/az-ingatlanok-berleti-dijara-es-rezsikoltsegekre-palyazniuk-kell-zentai
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/az-ingatlanok-berleti-dijara-es-rezsikoltsegekre-palyazniuk-kell-zentai
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22092/Ujvideken-iden-atadnak-egy-hidat--es-tovabbi-negy-epiteset-tervezik.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3574/vajdasag_zenta/177000/Kezd%C5%91dhet-a-m%C3%A1sodik-f%C3%A9l%C3%A9v.htm
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Közlekedésbiztonsági és orvosi eszközöket adott át Soltész Miklós és a Katolikus 
Karitász Kárpátalján 
2018. január 10. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyar családok balesetmegelőzését segítő háromezer láthatósági mellényt és a 

megyei gyermekkórháznak pulmonológiai inhalátorokat adott át magyarországi 

támogatásként közel három millió forint összértékben Soltész Miklós államtitkár és a 

Katolikus Karitász szerdán Munkácson. A Munkácsi Római Katolikus Püspökség hivatalában 

tartott átadási ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta: 

fontos, hogy a magyar családok Kárpátalján a biztonságos közlekedést szolgáló eszközökhöz 

jutnak, hiszen - mint emlékeztetett - saját  tapasztalatából tudja, mennyi veszélynek vannak 

kitéve az ukrajnai megyében a sötétben kerékpárral és gyalogosan közlekedők. Reményét 

fejezte ki, hogy a láthatósági mellények sok balesetet fognak megelőzni, emberek életét és 

testi épségét óvva meg.  

 

A sztálini lágerekben elhunytak hozzátartozói is jogosultak kárpótlásra 
2018. január 10. – Kárpátalja 

A magyar kormány a tavalyi év elejével módosította a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

törvényt, a módosítással kibővítették a kárpótlásra vagy életjáradékra jogosultak körét. 

Magyarország támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és 

hadifogságban elhunyt katonák, csendőrök és munkaszolgálatosok özvegyeinek és 

gyermekeinek. A kárpótlásra magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkező 

ukrán állampolgárok is jogosultak. Mivel nagyon sok kárpátaljai magyart is érint az ügy, 

tájékoztatást kértünk dr. Erdei Péter beregszászi magyar konzultól. 

 

A külhoni családi vállalkozások pályázatának nyertese 
2018. január 10. – nepujsag.net 

A kapcai Kerék Péter néhány éve vette át a szüleitől a családi parasztgazdaságot, s egyetemi 

tanulmányai után a jövőjét a mezőgazdaságban képzeli el. Mintegy 25 hektárnyi 

földterületükön több növénykultúrát termeszt, a gabonafélékén kívül babot és tökmagot is. A 

tökmag feldolgozására irányult az a projekt is, mellyel tavaly – egyedüliként a Muravidékről – 

a külhoni magyar családi vállalkozások pályázatán 4,4 millió forint támogatást nyert. 

 

Sikeres évet zárt a kereskedőház 
2018. január 10. – nepujsag.net 

Több mint 5,2 milliárd forint értékű üzletkötés jött létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

(MNKH) Közép-európai Irodahálózatának köszönhetően. Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozlekedesbiztonsagi-es-orvosi-eszkozoket-adott-at-soltesz-miklos-es-a-katolikus-karitasz-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozlekedesbiztonsagi-es-orvosi-eszkozoket-adott-at-soltesz-miklos-es-a-katolikus-karitasz-karpataljan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/10/sztalini-lagerekben-elhunytak-hozzatartozoi-jogosultak-karpotlasra
http://nepujsag.net/gazdasag/4200-a-k%C3%BClhoni-csal%C3%A1di-v%C3%A1llalkoz%C3%A1sok-p%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%A1nak-nyertese.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4198-sikeres-%C3%A9vet-z%C3%A1rt-a-keresked%C5%91h%C3%A1z.html
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Kereskedőház vezérigazgatója szerint a következő időszakban még dinamikusabbá tehetők a 

magyar–magyar gazdasági kapcsolatok, köszönhetően elsősorban a magyar kormány által 

meghirdetett Gazdaságfejlesztési Programoknak. 

 

A toronynak még nincs új üzemeltetője 
2018. január 10. – nepujsag.net 

A Vinárium kilátótorony jelenlegi üzemeltetője a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség, de a 

feladatokat csak addig látja el, amíg nem választanak új (társ)üzemeltetőt. Ennek érdekében 

Lendva Község 2017. október 3-án közbeszerzési felhívást jelentetett meg a honlapján, a 

közbeszerzések portálján és az EU 2017/S 190-389337 Hivatalos Közlönyében. A kiírásra 

november 6-ig lehetett jelentkezni. 

 

Összefogással a református egyház templomáért 
2018. január 10. - nepujsag.net 

Egy templom a jelen és a jövő számára épül. Olyan hely, ahová az ember lelke megnyugodni 

tér be. Szentlászlón egy olyan vallási közösség működik, ami példaértékű kitartással, 

adakozással és önkéntes munkával képes volt megvalósítani az álmát. A templom 

felújításáról, a kialakított külső és belső tér református jegyeiről Bódis Tamás helyi lelkész és 

Kócán Géza, a református egyház világi elnöke mesélt. 

 

Óperenciás – rajzpályázat 
2018. január  10. – volksgruppen.orf.at 

„ÓPERENCIÁS” címmel meseillusztrációs rajzpályázatot hírdet az Agora Szombathelyi 

Művelődési és Sportház. A pályázat célja a magyar népmesék, mondák és népszokások 

világának képi megjelenítése a Mátyás király Emlékévhez kapcsolódva. A pályázatra 

burgenlandi jelentkezőket is várnak. 

 

Magyar papok hagyományos találkozója 
2018. január 10. – volksgruppen.orf.at 

A magyar és magyarul beszélő papok találkozója alkalmából ünnepi szentmisét tartottak 

Alsóőrött. Ausztria egyházmegyéiből tizenkét atya érkezett a találkozóra, többek között 

Bécsből, Grazból és Linzből is. Az alsóőri szentmise után Őriszigetre és Felsőőre látogattak el 

az atyák. 
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http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4203-a-toronynak-m%C3%A9g-nincs-%C3%BAj-%C3%BCzemeltet%C5%91je.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4199-%C3%B6sszefog%C3%A1ssal-a-reform%C3%A1tus-egyh%C3%A1z-templom%C3%A1%C3%A9rt.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888752/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888663/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. január 10. – Kossuth Rádió 

 

A magyar feliratok zavarják a feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasa újságírót 

A csíkszeredai önkormányzat Városháza felirata, a homlokzatán és tanácstermében 

elhelyezett székely- és városzászló zavarja a feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasa újságírót, 

aki a Méltóságért Európában Polgári Egyesület nevében folyatja a székelyföldi 

önkormányzatok elleni pereket, minden ellen, ami magyar. A város a pert elveszítette, 

mégsem lehet végrehajtani az ítéletet.  

 

A szlovák sajtó értékelése az erdélyi hárompárti megállapodásról autonómia-

ügyben 

Az autonómia-elképzelések összehangolását elősegítő alapelvekben állapodott meg hétfőn a 

három erdélyi magyar párt vezetője. A Kolozsváron aláírt dokumentum román visszhangjáról 

tegnapi műsorunkban számoltunk be, most hallgassuk meg, hogy értékeli a szlovák sajtó a 

fejleményeket. Haják Szabó Mária összefoglalója. 

 

Minél több családi vállalkozás beindítása és működtetése jelentheti a Kárpát-

medencei magyarság számára a gazdasági felemelkedést 

Minél több családi vállalkozás beindítása és működtetése jelentheti a Kárpát-medencei 

magyarság számára a gazdasági felemelkedést. Nem véletlen, hogy a magyar kormány a 

tavalyi évet arra szánta, hogy a figyelmet ezekre a vállalkozásokra irányítsa és támogassa is 

őket.  Rind Kelemen Kornélia családja a délvidéki Bácsfeketehegyen egy panziót működtet, a 

szomszédos Kishegyesen Maronka Attila családi vállalkozása mezőgépeket gyárt főleg a 

balkáni piacra. Mindketten sikeresen pályáztak a családi vállalkozások éve program 

keretében meghirdetett pályázaton. 

 

Ötven éves a magyar televíziózás Szerbiában 

Ötven éves a magyar televíziózás Szerbiában - ötven éves a vajdasági tv magyar adása.  Az 

őskorról és az utána következő idők emlékezetes pillanatairól egykori és mai munkatársak 

beszélnek. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-10_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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A román alkotmány garantálja az anyanyelven való tanulás jogát 

A román alkotmány garantálja az anyanyelven való tanulás jogát, mégis a válaszúti Kallós 

Zoltán Alapítványt a magyar állam támogatja.  A több mit 13o mezőségi szórványban élő 

gyermeknek az egyetlen esélyt jelenti a magyar identitás megőrzésére a válaszúti 

szórványkollégium. Az alapítvány igazgatója szerint az lenne az ideális, ha lennének 

tartalékaik, saját erőforrásaik de ez szinte utópia.  

 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület - A múlt kincsei, a jövő csodája - címmel 

magyar tradicionális értékeket innovatívan bemutató gálaestet szervezett 

Ungváron 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület - A múlt kincsei, a jövő csodája - címmel magyar 

tradicionális értékeket innovatívan bemutató gálaestet szervezett Ungváron. Hrivnák Tünde 

Pro Urbe díjas divattervező világhírű kollekcióját mutatták be, melynek egyediségét  a magyar 

népművészet kincsei adták. Elsőként Molnár Eleonórát, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 

vezetőjét halljuk. 

 

A Felvidéken kihagyhatatlan zenei élmény a kassai Csermely kórus Újévi 

hangversenye 

A Felvidéken kihagyhatatlan zenei élmény a kassai Csermely kórus Újévi hangversenye. Az 

idén jubileumot ünnepeltek, 20. alkalommal rendezték meg a Csermely és vendégeinek újévi 

koncertjét a kassai Művészetek Házában. Teltház, és nagy siker volt. 

 
 


