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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tudose a centenáriummal hozza összefüggésbe a magyar pártok 
autonómianyilatkozatát 
2018. január 11. – Krónika, MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Mihai Tudose miniszterelnök szerint nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy 

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

állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról. A 

miniszterelnök szerdán késő este telefonon nyilatkozott a témáról a Realitatea 

hírtelevíziónak, amely egész estés műsort szánt a romániai magyar kérdésnek. A 

miniszterelnök kijelentette: a magyar pártok felvetését nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki. „Az a 

véleményem, hogy ez csak az idei évre vonatkozik. Egy olyan próbálkozás, mint a kerítésen 

bedugott rúd, hogy mi rájuk vessük magunkat, hogy nekik aztán legyen okuk ránk vetni 

magukat. Így pedig a centenárium éve a szomszédokkal folytatott verekedés éve legyen” – 

fogalmazott a miniszterelnök. Mihai Tudose arra is kitért, hogy az autonómiaterveket 

összehangoló magyar pártok nem képviselnek jelentős politikai erőt Romániában. 

 
Román kormányfő: Ha kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak, akik 
kitették azt 
2018. január 11. – transindex.ro, Index, 444.hu, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Magyar 
Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Idők, MTI, hirado.hu, Bihari Napló 
Mihai Tudose miniszterelnök szerdán a Realitatea TV egyik műsorában kifejtette véleményét 

a nemrégiben lezajlott magyar politikai pártok vezetőinek találkozójáról, ahol az 

autonómiaelképzelések összehangolásáról írtak alá nyilatkozatot A miniszterelnök úgy 

fogalmazott, hogy nem akarja figyelmen kívül hagyni a témát, az autonómia követelések az 

egység helyett a folyamatos harcot generálják, és „hogyha a székelyföldi intézményekre 

kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak akik kitették azt. A székelyek 

autonómiájáról szó sem lehet...” - mondta a miniszterelnök. 

 

RMDSZ ügyvezető: Mihai Tudose miniszterelnök vonja vissza a nyilatkozatát, és 
kérjen bocsánatot  
2018. január 11. – MTI, transindex.ro, Index, Krónika, orgio.hu, maszol.ro, gondola.ha, 

hirado.hu, InfoRádió HVG, propeller.hu, 24.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozata visszavonására és 

bocsánatkérésre kérte Mihai Tudose román miniszterelnököt Porcsalmi Bálint, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöke. Az egyik közösségi portálon tett 

román nyelvű bejegyzésében Porcsalmi Bálint felelőtlennek és a miniszterelnöki tisztséghez 

méltatlannak minősítette a román kormányfő szerdán késő este tett nyilatkozatát. Úgy vélte, 
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hogy "a primitív és középkori viszonyokra jellemző" nyilatkozatával a miniszterelnök 

"leplezetlenül megfenyegette" a székelyföldi magyar közösséget.  "A miniszterelnök vagy nem 

tájékozott, vagy semmit nem értett meg az RMDSZ arra vonatkozó javaslatából, hogy 

kezdődjön őszinte párbeszéd a románokkal az autonómiáról" - fogalmazott Porcsalmi Bálint.  

 

Nem egyértelmű, kiket fenyegetett „fellógatással” Mihai Tudose 
2018. január 11. – Krónika 

A román miniszterelnök autonómiaellenes nyilatkozatának hanganyaga alapján nem 

egyértelmű, hogy kiket fenyegetett meg akasztással Mihai Tudose a székely vagy a magyar 

zászló felvonása miatt. Számos magyar és román sajtóorgánum csütörtökön úgy értelmezte 

Mihai Tudose kormányfőnek a Realitatea hírtelevízió számára telefonon adott nyilatkozatát, 

miszerint a román miniszterelnök akasztással fenyegette a Székelyföld lakóit. Mint ismert, a 

kormányfő szerda este jelentkezett be a műsorban, és elítélte a három erdélyi magyar 

politikai alakulat hétfőn aláírt autonómianyilatkozatát. Csakhogy a hangfelvétel azt 

bizonyítja, a román miniszterelnök sokkal inkább a helyi illetékeseket (hatóságokat, 

rendőröket) figyelmeztette, nehogy közintézményre felkerüljön – egy feltehetőleg magyar 

vagy székely – lobogó. 

 

Tudose rátromfolt: párbeszédre sem hajlandó a magyar autonómiakövetelésről 
2018. január 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Mihai Tudose kormányfő csütörtökön este leszögezte: románként és kormányfőként egyaránt 

elutasítja a párbeszédet „Románia egy részének autonómiájáról”. Románia miniszterelnöke 

úgy vélte, a Székelyföld autonómiájának fölvetése törvénytelen, és nem szabad komolyan 

venni, szerinte ugyanis „Románia egységének megbontására irányul a centenárium évében.” 

Mihai Tudose emlékeztetett arra is, hogy a román alkotmány kimondja a román állam 

egységét és oszthatatlanságát. 

 

Fidesz: megbocsáthatatlan a román miniszterelnök nyilatkozata 
2018. január 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs csütörtöki, az MTI-

hez eljuttatott közleményében azt írta: Mihai Tudose akasztással fenyegette meg azokat az 

erdélyi magyarokat, akik a szülőföldjükön székely zászlót tűznek ki és kiállnak 

magyarságukért. Hangsúlyozta: ez a kijelentés a 20. század legsötétebb, legbarbárabb 

időszakait idézi, és olyan agresszivitásról tanúskodik, amely egy magát európainak tekintő 

állam kormányfőjétől megengedhetetlen. Úgy fogalmazott: Mihai Tudose szavai "túlmennek 

minden határon, példátlanok az európai politikában és végérvényesen belevésődnek minden 

magyar lelkébe és emlékezetébe". A kommunikációs igazgató szerint a román miniszterelnök 

azonnali bocsánatkérése a minimumot jelenti. 
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Lázár a 444-nek: Vérlázító 
2018. január 11. – 444.hu 

"Vérlázító dolog. Fölháborító," kommentálta a 444-nek a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter Mihai Tudose szavait. A román miniszterelnök szerdán mondta a Realitatea TV-

nek, hogy "ha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni 

fognak akik kitették azt. A székelyek autonómiájáról szó sem lehet…”A román kormányfőt a 

kijelentése miatt bocsánatkérésre fogják felszólítani, ígérte a miniszter.  "Az a minimum. Neki 

minden erdélyi magyar embertől bocsánatot kell kérnie. Ez a stílus, ez a tónus az Európai 

Unióban és az európai politikában megengedhetetlen." - tette hozzá. 

 

LMP: a román miniszterelnök a teljes magyarságot támadta 
2018. január 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Felháborodásának adott hangot az LMP a román miniszterelnök kijelentései miatt, és a párt 

szerint Mihai Tudose nemcsak az erdélyi magyarságot támadta, hanem a teljes magyarságot 

és az alapvető európai értékeket. Ungár Péter azt írta: az LMP álláspontja szerint 2018-ban 

megengedhetetlen egy ilyen nyilatkozat. Felszólították a külgazdasági és külügyminisztert, 

hogy szóbeli jegyzék formájában azonnal tiltakozzon Románia budapesti nagyköveténél, és 

vegyen igénybe minden diplomáciai eszközt azért, hogy a román miniszterelnök 

haladéktalanul bocsánatot kérjen. 

 

Választás 2018 – a legfontosabb határidők 
2018. január 11. – vs.hu, Index, Felvidek.ma, Erdely.ma 

Április 8-a volt a legkorábbi időpont, amikorra Áder János köztársasági elnök kiírhatta a 

választás megtartására. A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi 

miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már 

tudható, melyek ezek. A külhoni választópolgároknak a választási iroda az országos lista 

jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot, a választó pedig a szavazatát 

tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a 

magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési 

egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el az NVI-hez, ebben az 

esetben a szavazatnak április 7-én éjfélig meg kell érkeznie. 

 

Fiataloknak is szerveznek programokat a Mátyás király emlékévben 
2018. január 11. – MTI, hirado.hu  

A fiataloknak is szerveznek programokat a Mátyás király emlékévben - mondta el Csibi 

Krisztina, az előkészítéssel megbízott Magyarság Házának igazgatója az M1 aktuális csatorna 

műsorában csütörtökön. A Mátyás király emlékévet a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdette 

meg 2018-ra Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója 

alkalmából. A programsorozat január 12-én veszi kezdetét Szegeden, olyan eseményeket is 

szerveznek, amely a fiatalok érdeklődését is felkelthetik - közölte az igazgató. 
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Harrach: minden társadalmi réteg helyzete javult 
2018. január 11. – MTI, hirado.hu 

csütörtök (MTI) - Minden társadalmi réteg helyzete javult az elmúlt években Magyarországon 

- mondta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője csütörtöki 

budapesti sajtótájékoztatóján. Gaal Gergely (KDNP) országgyűlési képviselő a külhoni 

magyarságot érintő kormányzati intézkedéseket részletezte. Rámutatott: 2010-ben komoly 

szemléletváltás történt a nemzetpolitikában, és immár az alaptörvény is rögzíti: felelősséget 

viselnek a határokon kívül rekedt nemzettársakért. Kitért az egyszerűsített honosításra, 

amelynek köszönhetően 2017 decemberében az egymillimodik új magyar állampolgárt 

köszönthették, valamint a Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-programra, amelyek célja, 

hogy a külhoni magyar közösségek kulturális életét felpezsdítsék.    

 
Román Akadémia: nincs miről beszélni a magyarokkal Erdély és Románia 
egyesüléséről 
2018. január 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A Román Akadémia szerint Bukarestnek nem szabad a magyarokkal vitába bocsátkoznia sem 

a – Román Királyság és Erdély egyesülését kimondó – 1918. december elsejei Gyulafehérvári 

Nyilatkozatról, sem Trianonról, mert azzal azt üzenné a világnak, hogy megoldandó vitája van 

a szomszédaival. A román tudományos elit csúcsszerve csütörtökön közzétett állásfoglalása 

szerint Romániának nincs problémája sem december elsejével, sem a Trianoni 

Békeszerződéssel, sem szomszédaival, sem a területén élő kisebbségekkel. „Erre a vitára nem 

kerülhet sor, mert az nem egy ártatlan, őszinte párbeszéd lenne, hanem egy alattomos 

kampány ürügye, amely megkérdőjelezné az első világháború teljes kontextusát, amely a 

románság számára a nemzetegyesítés háborúja volt” – olvasható a Román Akadémia 

nyilatkozatában. 

 

„Tele voltam félelemmel, de kíváncsisággal is” – Csép Éva Andrea a 
parlamentben töltött első évéről 
2018. január 11. – maszol.ro 

A maszol.ro új sorozatában a parlamenti „gólyákat”, azaz azokat a magyar politikusokat 

kérdezi az elmúlt egy év tapasztalatairól, akik első képviselői vagy szenátori mandátumukat 

töltik a törvényhozói testületben. Az elsőként kérdezett Csép Éva Andreától, az RMDSZ 

Maros megyei képviselőjétől többek között megtudták, hogy számára mindvégig az volt a 

legfontosabb, hogy a Maros megyei emberek számára ugyanolyan elérhető legyen, mint 

korábban, attól függetlenül, hogy a hét első felét ezentúl Bukarestben tölti. 

 

Nagyszalontán ülésezett az RMGE országos elnöksége 
2018. január 11. – Nyugati Jelen 

Január 10-én, szerdán a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete országos elnöksége és megyei 

elnökei üléseztek Nagyszalontán. A gazda érdekképviselet vezetőit Török László polgármester 
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köszöntötte, kívánt sok sikert az áldozatos munkához. Sebestyén Csaba parlamenti képviselő, 

RMGE-elnök megköszönte a helyi szervezőknek a lehetőséget, majd magyarországi cégek 

képviselőivel folytattak rövid beszélgetést. Az elnökségi ülés napirendjén olyan időszerű 

kérdések szerepeltek, mint az RMGE részvételi lehetősége a határon túli gazdaságélénkítő 

programban, illetve a romániai, ezen belül az erdélyi mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

szaktanácsadás kérdései. 

 

Aradot megtartani az európaiság útján 
2018. január 11. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, Arad Megyei Jogú Város alpolgármesterével, az RMDSZ aradi 

szervezetének az elnökével, magyar szempontból a mögöttünk hagyott évet értékelik, illetve 

az idei terveket veszik számba. 

 

Rhédey Lajos gróf után Rimanóczy Kálmán építész is szobrot kap Nagyváradon 
2018. január 11. – Krónika, Bihari Napló 

Ötéves bürokratikus kálvária végére tett pontot a nagyváradi önkormányzat hétfői döntése, 

amellyel lehetővé vált, hogy felállítsák Rhédey Lajos gróf szobrát az általa a városnak 

adományozott, egykor az ő nevét, ma Nicolae Bălcescuét viselő parkban – hangzott el a 

kezdeményezők csütörtöki sajtótájékoztatóján. Mint Zatykó Gyula, a Szent László Napok 

főszervezője, Ilie Bolojan polgármester tanácsadója felidézte, 2013-ban – amikor először 

szervezték meg a városalapító lovagkirályról elnevezett kulturális fesztivált – merült fel, hogy 

emléket állítsanak a nagylelkű mecénásnak. Kérését Bolojan is támogatta, a megvalósításig 

azonban jó öt évet kellett várni, mivel – mint a helyzet visszásságára Csomortányi István, az 

EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke is ráirányította a figyelmet – arra, hogy egy 

nagyváradinak Nagyváradon szobrot állítsanak, a bukaresti művelődési minisztérium 

illetékes bizottságának is rá kell bólintania. 

 

Marosvásárhelyért olvasnak  
2018. január 11. – szekelyhon.ro 

Január 15-én, illetve 22-én a román, valamint a magyar kultúra napjának megünneplésére 

készül a Studium – Prospero Alapítvány, amelynek szervező csapata ebben az évben is 

összeállt, hogy a város multikulturális létét élő gyakorlattá tegye. A két időpont közötti héten 

fókuszban lesz a kultúra, az olvasás, a nyomtatott könyv iránti szeretet. 

 

Ukrán oktatási törvény - Melescanu: Románia a konkrét megoldásig napirenden 
tartja a kérdést 
2018. január 11. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A konkrét megoldások azonosításáig Románia napirenden tartja a kétoldalú kapcsolatokban 

az ukrajnai oktatási törvény kérdését - jelentette ki Teodor Melescanu román külügyminiszter 

csütörtökön, miután az ukrajnai Csernyivciben találkozott Pavlo Klimkinnel, az ukrán 

diplomácia vezetőjével. A bukaresti külügyminisztérium a találkozóról kiadott 
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közleményében rámutat: a román fél tartós megoldást vár, amely tiszteletben tarja az 

Ukrajnában élő románok jogát az anyanyelvű oktatáshoz minden szinten, ehhez pedig kész 

megosztani Kijevvel a kisebbségi oktatás terén felhalmozott tapasztalatát. Melescanu a két 

tárcavezető közös sajtóértekezletén emlékeztette a kijevi vezetést, hogy a kétoldalú 

kapcsolatok legmagasabb szintjén vállalt kötelezettséget a kisebbségek anyanyelvű 

oktatásában előidézett problémák helyrehozására a Velencei Bizottság észrevételei alapján. 

 

Székelyföldre hívja tájékozódni a miniszterelnököt Borboly Csaba  
2018. január 11. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

„Egy ország miniszterelnöke az ország valamennyi állampolgára iránt felelősséggel tartozik, 

és nem engedheti meg magának, hogy beálljon a közösség elleni uszítók kórusába. Mihai 

Tudose január 10-i kirohanása a székely zászló ellen méltatlan egy miniszterelnökhöz, 

szokatlanul durva hangnemű, ami ellen az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa 

elnökeként a leghatározottabban tiltakozom. Mihai Tudosénak kormányfőként fel kellene 

lépnie az ilyen megnyilatkozások ellen, nem pedig tovább keltenie a hangulatot” – írja 

Borboly Csaba állásfoglalásában. „A miniszterelnök úrnak azt javasoljuk, látogasson el 

térségünkbe – mert fél éve kormányfő, de ebben a minőségében még nem járt itt –, és 

tájékozódjon, mielőtt nagyívű kijelentéseket tesz különféle országos tévécsatornákon” – zárul 

Borboly Csaba állásfoglalása. 

  

Vitafórum a magyar–román kapcsolatokról 
2018. január 12. – Krónika 

A magyar–román kapcsolatok aktuális kérdéseiről szervez vitafórumot szombaton, a 

kolozsvári Agapé Hotel dísztermében Magyarország kolozsvári főkonzulátusa és a Kincses 

Kolozsvár Egyesület. A meghívó szerint a 18 órakor kezdődő rendezvényen Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, 

valamint Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke tart előadást. A 

moderátori szerepet Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja vállalja. 

 

Indul a magyar kultúra hete Szatmáron 
2018. január 12. – Krónika 

Számos szatmári és magyarországi művész lép fel a szombaton kezdődő, egy hétig tartó 

magyar kultúra hetén Szatmárnémetiben. Az Egycsillagú égbolt című, színházi előadásokat, 

könyvbemutatókat, közönségtalálkozókat, koncerteket felvonultató rendezvénysorozatról a 

szervező Ady Endre Társaság elnöke, Tóth Páll Miklós színművész beszélt a Krónikának. A 

magyar kultúra hetét a társaság a Harag György Társulattal közösen szervezi. 

 

Autonómiaküzdelem mindenki ellen 
2018. január 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az autonómiaügy mostani, év eleji fölvetése egyrészt azért 

fontos, hogy a centenáriumi öntömjénezésbe belefeledkezett román társadalomnak, másrészt 

az ünneplésben esetleg részt venni kívánó külföldi, uniós vagy tengeren túli intézményeknek 
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és politikusoknak is jelezzük: Romániában számos egyéb terület mellett a kisebbségek 

helyzetét, a magyar–román etnikumközi viszonyt illetően sem felhőtlenek és ideálisak a 

körülmények. És amíg a román politikum csak annyira képes, hogy érdemi vita nélkül 

lesöpörje az asztalról a jogos magyar önrendelkezési törekvéseket, addig nem is lesznek”. 

 

Bugár az oktatásügyi tárcánál történt változásokról: a bástya odaveszett, de a 
vár megmaradt 
2018. január 11. – Felvidék Ma 

Martina Lubyová (SNS), az oktatásügyi tárca szeptemberben kinevezett minisztere 

megnyirbálta államtitkárainak hatáskörét. December végén – a  minisztérium belső 

szerkezeti felépítésének változtatásai miatt – meghozott döntése értelmében Peter Krajňák 

(Most-Híd) januártól elvesztette a regionális oktatásra gyakorolt hatáskörét, míg a másik 

államtitkár, Oľga Nachtmannová (Smer-SD) a tudománnyal és a kutatás-fejlesztéssel 

összefüggő kompetenciáit. Lubyová tárcájának szerkezeti átalakításaival kapcsolatban a 

Most-Híd elnöke úgy nyilatkozott, a politikai akarat a fontos. „Egyelőre, amíg folynak a 

tárgyalások, többek között Lubyová miniszter asszonnyal, addig az én feladatom, hogy ebben 

az ügyben politikai tárgyalásokat folytassak a főnökével, Andrej Dankóval, a Szlovák Nemzeti 

Párt elnökével“ – mondta, kifejtve, hogy ezen a héten folynak még a megbeszélések a belső 

irányelveket illetően. Azaz, a belső rendelkezésekről, milyen konkrét feladatokat lát majd el a 

főosztály, milyen esetleges átfedések lesznek. Mint mondta, valószínűleg a jövő hétre már 

sikerül lezárni a tárgyalásokat. 

 

Menyhárt József Egyházfán: „Ne adjuk el magunkat!” 
2018. január 11. – Felvidék Ma 

Január 10-én Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke részt vett azon az 

Egyházfán szervezett lakossági fórumon, amelyen többek között a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Programról is szó esett. A Szenc melletti település magyar nevelési nyelvű 

óvodája ugyanis szintén kapott támogatást a magyar kormánytól. A meghívás ellenére a falu 

polgármestere nem jött el a fórumra. 

 

Negyven éve a kultúra szolgálatában 
2018. január 11. – Felvidék Ma 

Nemrég jubileumot ünnepelt a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központ, 

melyet 1977 novemberében adtak át a nagyközönségnek. Ibolya Ildikó, aki immár 2003 óta 

igazgatója az intézménynek, még emlékszik rá, hogy ő is fellépett a megnyitón, mint 

kisiskolás. Az elmúlt négy évtizedben egyébként mindössze négyen váltották egymást az 

igazgatói poszton. Molnár József volt az első, akit Jarábik Imre követett, majd egy rövid időre 

Molnár Gábor lett az intézmény vezetője, utána következett Ibolya Ildikó, akivel a jubileum 

apropóján beszélgettünk. 
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http://felvidek.ma/2018/01/bugar-az-oktatasugyi-tarcanal-tortent-valtozasokrol-a-bastya-odaveszett-de-a-var-megmaradt/
http://felvidek.ma/2018/01/bugar-az-oktatasugyi-tarcanal-tortent-valtozasokrol-a-bastya-odaveszett-de-a-var-megmaradt/
http://felvidek.ma/2018/01/menyhart-jozsef-egyhazfan-ne-adjuk-el-magunkat/
http://felvidek.ma/2018/01/negyven-eve-a-kultura-szolgalataban/
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Zentán tartják pénteken a magyar kultúra napja vajdasági központi ünnepségét 
2018. január 11. - Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az előző évekhez hasonlóan, idén is Zentán tartják meg a magyar kultúra napja vajdasági 

központi ünnepségét, illetve az azt megelőző Kárpát-medencei Kulturális Fórumot. A Kárpát-

medencei Kulturális Fórumot idén a Mátyás király-emlékév jegyében szervezik meg, 15 óra 

30 perces kezdettel a zentai Művelődési Ház kamaratermében. A fórum kiemelt előadója 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Előadást tart továbbá Csibi 

Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, Kárpáti Árpád, a NMI Művelődési Intézet 

főigazgatója, Hont Angéla, a Hagyományok Háza szervezési és kommunikációs 

főosztályvezetője és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Három ösztöndíjprogrammal várja a hallgatókat a vajdasági CMH iroda 
2018. január 11. - Pannon RTV 

A pályázatokra olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik szülőföldön végzik a tanulmányaikat 

mester vagy doktori képzésen, illetve kihelyezett alapképzésre vagy mesterképzésre járnak. A 

pályázat benyújtásának határideje hétfő. A pályázat kiírói a magyarországi Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A három aktív 

pályázat, a Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj, a Szülőföldi felsőoktatási tanulmányi 

támogatás célú ösztöndíj és a Tavaszi részképzés. 

 

Nagybecskerek (is) fogyatkozik 
2018. január 11. – Magyar Szó 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga szerint katasztrofális helyzetben van Nagybecskerek. A 

legújabb demográfiai adatok ugyanis azt mutatják, hogy drasztikusan csökken a városnak, de 

az egész vidék lakosságának a száma. Különösen a falvakban észlelhető az elnéptelenedés, de 

egyre több üres ház van a városban is. 

 

Közel egymilliárd forintos támogatást nyertek muravidéki vállalkozások 
2018. január 11. – MTI, teol.hu, Magyar Hírlap  

 Két pályázati körben összesen csaknem egymilliárd forint gazdaságfejlesztési támogatást 

nyertek a szlovéniai Muravidék magyar vállalkozói - ismertette Oláh Zsanett, a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház (MNKH) vezérigazgatója csütörtökön Dobronakon (Dobrovnik). Az 

MNKH közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózat irodáinak koordinálásával pályáztatott 

támogatások eredményeit összegző első határon túli találkozón a vezérigazgató elmondta: a 

magyar kormány által a határon túli térségeknek nyújtott támogatásokból a Muravidékre az 

első pályázati körben 500 millió forint jutott, a másodikban további 450 millió forint. Az első 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/zentan-tartjak-penteken-magyar-kultura-napja-vajdasagi-kozponti-unnepseget
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/harom-osztondijprogrammal-varja-hallgatokat-vajdasagi-cmh-iroda
https://www.magyarszo.rs/hu/3574/vajdasag_nagybecskerek/177043/Nagybecskerek-(is)-fogyatkozik.htm
https://www.teol.hu/gazdasag/kozel-egymilliard-forintos-tamogatast-nyertek-muravideki-vallalkozasok-994029/
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körben 155, a másodikban 174 vállalkozás nyert el támogatást mezőgazdasági, vállalkozási és 

turisztikai fejlesztésekre. 

 

A Muravidékre is kiterjesztik a magyar falugazdász hálózatot 
2018. január 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

Falugazdász program létrehozásáról írt alá nemrég megállapodást a magyar kormány és a 

Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete. A program jelenleg ismert részleteiről 

Balaskó József elnököt kérdezte Jobbágy Klára. 

 

„Folytatódik a helyben maradás támogatása” 
2018. január 11. –Muravidéki Magyar Rádió 

Szlovéniában kezdte meg körútját Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

vezérigazgatója, aki a következő hetek során a Zrt. 22 határon túli irodájának székhelyére 

látogat el. Az esemény kapcsán szakmai napot szervezett a kereskedőház lendvai irodája, 

melynek helyszíne Dobronakon a Hancsik falusi turizmus volt. A helyi gazdaság képviselőivel 

folytatott eszmecserén a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program eredményei, aktualitásai, 

valamint a kereskedőház lendvai irodájának tevékenysége került előtérbe. 

 

Nyitott kapuk éjszakája Felsőpulyán 
2018. január 11. – volksgruppen.orf.at 

Egy estére megnyitja kapuit az érdeklődők előtt január 12-én pénteken a 

felsőpulyai/oberpullendorfi Liszt Ferenc Szövetségi Gimnázium. A leendő gimnazisták és 

szüleik 17 és 20 óra között beleshetnek a kulisszák mögé, és megismerkedhetnek az oktatási 

kínálattal. 

 

Népcsoporti támogatás 2018 
2018. január 11. – volksgruppen.orf.at 

Pénteken, január 12-én jár le a Szövetségi Kancellária Hivatal népcsoporti szervezetek 

számára kiírt pályázatának beadási határideje. Az egyesületek és alapítványok például 

rendezvényekre, tanfolyamokra és más aktivitásokra kérhetnek támogatást. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 11. – Kossuth Rádió 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888932/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-10_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 12. 
10 

Olaj volt a tűzre a három-párti autonómia-stratégia egyeztetés? 

Olaj volt a tűzre a három-párti autonómia-stratégia egyeztetés? Jócskán kiverte a biztosítékot 

a román politikusok körében, hogy a három romániai magyar párt egyeztette autonómia 

stratégiáit. A román miniszterelnök, Mihai Tudose szerint ez olyan próbálkozás, mint a 

kerítésen bedugott rúd, hogy a románok rávessék magukat a magyarokra, hogy aztán a 

magyaroknak legyen okuk a románokra vetni magukat. Így pedig Erdély és Románia 

egyesülése centenáriumának az éve a szomszédokkal folytatott verekedés éve legyen - mondta 

a román miniszterelnök egy kereskedelmi tévé műsorában szerda este. Sértő a románságra 

nézve, hogy a centenárium évében autonómiát emlegetnek a magyarok - rukkoltak elő 

sajtóközleménnyel a liberálisok. Ennek kapcsán beszélgetett Kádár Magor kolozsvári 

kommunikációs szakemberrel a Határok nélkül riprotere. 

 

Antal Árpád: minden nap el kell ismételni a román többségnek - mit ígértek 100 

évvel ezelőtt 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint minden nap el kell ismételni a román többségnek - 

mit ígértek 100 évvel ezelőtt Gyulafehérváron, amikor az erdélyi románok kimondták, hogy 

egyesülni akarnak a királyi Romániával. Antal Árpád András ugyanakkor beszél arról is Oláh-

Gál Elvirának, hogy a romániai önkormányzatok nehéz gazdasági évre számítanak, és a 

magyarság elleni támadások is naponta új és új formában nyilvánulnak meg. 

 

Adományokat adott ár Kárpátalján Soltész Miklós 

Soltész Miklós államtitkár  csaknem három millió forint összértékben adott át közúti 

balesetek megelőzését segítő, láthatósági mellényeket kárpátaljai magyar családok 

megsegítésére. Három  magyarországi szervezet gyűjtötte össze ezt az adományt, amelyet 

majd a Katolikus Karitász oszt szét Munkácson és környékén.  

 

A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai és mentorai találkoztak Szamosújváron 

A Kárpát-medence magyar szórványának szóló Petőfi Sándor-ösztöndíjprogram és a világban 

szétszórt magyarságnak szóló Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram "a magyar 

nemzetpolitika zászlóshajói". Erről Grezsa István kormánybiztos beszélt Szamosújváron az 

erdélyi Petőfi Sándor-ösztöndíjasok és mentoraik szerdán kezdődött kétnapos tanácskozásán.  

 

Nemcsak az erdélyi úticél népszerű a Petőfi program pályázói között, hanem 

Felvidék is 

Nemcsak az erdélyi úticél népszerű a Petőfi program pályázói között, hanem Felvidék is. A 

közelmúltban azok az ösztöndíjasok találkoztak a pozsonyi magyar nagykövetségen, akik 

felvidéki településeken dolgoznak. A  nagykövetségen rendezett kötetlen eszmecsere nemcsak 
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az ismerkedést, hanem a tapasztalatcserét is elősegítette. A Határok nélkül munkatársa 

beszélgetett a Kassán és Füleken dolgozó magyarországi fiatalokkal. 

 

Árva és szegény körülmények között élő gyermekek megsegítését tűzte ki fő 

célul  a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága 

Árva és szegény körülmények között élő gyermekek megsegítését tűzte ki fő célul  a 

Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága, amely rendszeresen szervez jótékonysági esteket. Ezek 

bevételéből támogatják a hátrányos helyzetű gyereket. A rózsahölgyek  szerint az anyagi 

támogatások mellett rendkívül fontos a szegénységben élő gyerekeket is olyan élményekkel 

megajándékozni, amelyek kiszakítják őket a nehéz hétköznapokból, és akár egész életükre 

elkísérik őket.  

 


