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Szijjártó is kikelt Tudose nyilatkozata miatt, berendelték a román nagykövetet 
2018. január 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter teljes mértékben elfogadhatatlannak, az 

európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja Mihai Tudose román 

miniszterelnök magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, és közölte, hogy az 

ügy miatt pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti 

nagykövetét. Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Románia területén 

élő magyar nemzeti közösség érdekében a magyar kormány mindig a kölcsönös tisztelet 

talajára kívánta építeni a magyar-román kétoldalú kapcsolatokat, ami az éppen aktuális 

román kormányok tekintetében, hol több, hol kevesebb viszonzással és kölcsönösséggel 

párosult. Ugyanakkor kijelentette: vitathatatlan, hogy Románia jelenlegi miniszterelnökének 

nyilatkozata, amikor „egy nemzeti közösséget, annak képviselőit gyakorlatilag kivégzéssel 

fenyegetett meg, teljes mértékben elfogadhatatlan, Európához, az európai értékekhez, a 21. 

századhoz teljes mértékben méltatlan”. 

 

Kelemen: elfogadhatatlanok a kormányfő kijelentései 
2018. január 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen , Bihari 

Napló 

Románia miniszterelnökének kijelentései elfogadhatatlanok. Az Európai Unióban nem 

maradhat tisztségében az a miniszterelnök, aki hasonlókat mond – nyilatkozta pénteken a 

Radio France Internationale-nak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. „Nem maradhat 

következmények nélkül az eset, a miniszterelnök bocsánatkéréssel tartozik, elvárom tőle, 

vonja vissza a „ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi 

felelősök is”- kijelentését”, tette hozzá. Az RMDSZ hírlevele szerint a szövetségi elnök 

elmondta, nem számított hasonló reakcióra Mihai Tudose miniszterelnök részéről, sokkolta 

az előzmények nélküli nyilatkozata. 

 

A román külügyminisztérium szerint Tudose szavai nem voltak magyarellenesek 
2018. január 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti külügyminisztérium szerint Mihai Tudose román kormányfő a Romániát 

egységes és oszthatatlan nemzetállamként meghatározó alkotmány betartásának 

szükségességére, a helyi és a központi hatóságok felelősségére hívta fel a figyelmet, de 

nyilatkozatának nem volt etnikai vonatkozása, és nem volt magyarellenes. A pénteki külügyi 

kommünikét válasznak szánták arra, hogy aznap reggel a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium bekérette a román nagykövetet. Az állásfoglalás ugyanakkor egy szóval 

sem említi, hogy Budapest lépésére amiatt került sor, mert Tudose egy televíziós interjúban 

akasztással fenyegetőzött az erdélyi magyar pártok közös autonómiaköveteléseit 
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kommentálva. A román külügyminisztérium úgy véli: az autonómiaigény nem tesz jót az 

etnikai harmóniának, és nem segíti a kétoldalú román-magyar kapcsolatok fejlesztését.  

 

A vallásszabadság első kinyilvánításának 450. évfordulóját ünnepelték Tordán 
2018. január 13. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika, Nyugati Jelen  

A tordai főtéri római katolikus templomban emlékeztek szombaton a 450 évvel ezelőtt, 1568. 

január 13-án kimondott vallásszabadság törvényére és a Magyar Unitárius Egyház 

intézményesülésére. A hálaadó ünnepségen a történelmi egyházak főpásztorai mellett 

köszöntőbeszédet mondott Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere, Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke, Victor Opaschi román egyházügyi államtitkár és Kelemen Hunor RMDSZ-elnöke is. 

 

Potápi: a 20. század nem a magyaroké volt, de a 21. században erős magyarság 
épül 
2018. január 12. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, 

A 20. század eseményei alapján úgy tűnik, hogy ez utóbbi évszázad nem a magyaroké volt, de 

a tervek szerint a 21. században erős magyarság és erős Magyarország épül, és ezt támasztják 

alá a magyar nemzetpolitika tevékenységei – hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Zentán, ahol a magyar nemzetpolitika utóbbi 

nyolc évét ismertette. Összkormányzati szinten 2017-ben Magyarország több mint 100 

milliárd forintot fordított nemzetpolitikára. Kiemelte, hogy ha van egy erősödő, illetve 

gazdaságilag erős Magyarország, akkor arra a külhoni magyarok is fel tudnak nézni, és 

büszkék lehetnek a magyarországi eredményekre. Budapest pedig a külhoniakkal is 

megosztja sikerét. 

 

Megnyitották Szegeden a Mátyás-emlékévet 
2018. január 13. – MTI, Kormány.hu, Origo, Pannon RTV, Lokál, Magyar Idők, Magyar Kurír 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ra Mátyás-emlékévet hirdetett a király 

megválasztásának 560. és születésének 575. évfordulója alkalmából. Január 12-én Szegeden 

tartották a jubileumi év megnyitóját, egész napos programsorozat várta az érdeklődőket, 

valamint szentmisét mutattak be a dómban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár ünnepi beszédében Mátyás királlyá választásának körülményeit elevenítette fel: 

békétlenség, kilátástalanság, széthúzás jellemezte a kort, ami olyan állapotokat 

eredményezett, hogy a főúri családok megegyeztek, véget kell vetni a viszálynak. Olyan 

embert akartak a trónra, aki meg tudja őrizni, amit a magyar nemzet addig magáénak 

tudhatott. Mátyás ennél jóval többet tett. A kor vezető birodalmai közé emelte 

Magyarországot. Nem csak mintakövetés volt, amit tett. Királysága új utakat jelölt ki, és 

Mátyás a kor legnagyobb államférfijává vált – hangsúlyozta Potápi Árpád János. 

 

Magyar kerekasztal Kolozsváron: „A híd szerepét kellene betöltenünk, de 
csatatér vagyunk” 
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2018. január 13. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A román miniszterelnök párbeszédet sem akar az autonómia kérdéséről, nekünk azonban 

nem szabad lemondanunk erről az igényről – hangzott el Kolozsváron szombat délután, a 

Németh Zsolt, Biró Zsolt, Toró T. Tibor és Porcsalmi Bálint részvételével tartott kerekasztal-

beszélgetésen. A Mile Lajos főkonzul moderálta találkozón Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke Mihai Tudose  „akasztós" kijelentéséről megállapította: sajátos 

módját választotta a román miniszterelnök a politikai öngyilkosságnak. Hozzátette, az erdélyi 

magyar politikai is racionális válaszokat adott a kormányfő szokatlan hagnemű 

fenyegetőzésére. A magyar kormány kitart az etnikumközi kapcsolatok hosszú távú 

fenntarthatóságának megvalósítása mellett – emelte ki Németh Zsolt. 

 

Rétvári: a málenkij robot bűn nélküli büntetés volt 
2018. január 14. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

A málenkij robotra elhurcolt embereknek semmiféle bűnük nem volt, bűn nélkül kellett 

büntetést elszenvedniük – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára a vasárnap Zebegényben rendezett megemlékezésen. Az államtitkár a 

megemlékezésen arról beszélt, hogy a második világháború végén Németország ellen vonuló 

szovjet és szövetséges hadseregek mindegyike elsőként akart eljutni Berlinbe, és a katonai 

versengést Sztálin szovjet diktátor olyan fontos kérdésnek tekintette, hogy annak mindent 

alárendelt. Ezért katonai parancsnokai, hogy bizonyítsák rátermettségüket, illetve, hogy 

elkerüljék az esetleges retorziókat, mindent megtettek annak igazolására, hogy erős 

ellenállásba ütköztek. Emiatt is törekedtek arra, hogy minél több embert hurcoljanak a 

Szovjetunióba – mondta.  

 

Aláírásgyűjtést indít a DK az Ukrajnából átjelentkezők magyar nyugdíja ellen 
2018. január 12. – MTI, hirado.hu, Index 

A Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy vegyék el azoktól az 

ukrán és orosz állampolgároktól a magyar nyugdíjat, akik csak amiatt jelentkeztek be a határ 

menti magyar falvakba. Az aláírásgyűjtést Gyurcsány Ferenc pártelnök jelentette be a DK 

országos tanácsának kibővített évindító ülésén, amelyet egy fővárosi rendezvényteremben 

tartottak pénteken. A párt kérdése így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kaphassanak 

Magyarországon nyugdíjat olyan orosz, illetve ukrán állampolgárok, akik soha nem fizettek 

Magyarországon nyugdíjjárulékot”. A tízezres nagyságrendű ukrajnai bejelentkezőről beszélő 

Gyurcsány Ferenc azt mondta, nem ritka a két-háromszázezer forintos nyugdíj sem, amelyhez 

elé egy végzettséget igazoló papír és egy korábbi ukrajnai munkaviszonyról szóló igazolás. 

 

Tőkés: az RMDSZ függessze fel a kormánypártokkal való együttműködést 
2018. január 12. – MTI, Krónika 
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A kormányzó pártokkal érvényben lévő parlamenti együttműködés felfüggesztését kéri 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnöktől Tőkés László EP-képviselő, amennyiben Mihai Tudose nem 

mondana le tisztségéről. „Hideg zuhanyként ért bennünket Mihai Tudose miniszterelnök 

mosdatlan elítélő nyilatkozata, melyben az autonómiától egyenesen a székely zászló 

kitűzéséért felelős magyarok/székelyek felakasztásáig jutott el” - írja Mihai Tudose 

kormányfő székely zászlóra vonatkozó kijelentéseire reagálva szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

tiltakozásában Tőkés László EP-képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

kijelenti: „a lelkiismereti és vallásszabadság erdélyi kikiáltásának 450. évfordulóján 

felháborodással tiltakozunk a román kormányfőnek a maga nemében csak az 

antiszemitizmushoz hasonlítható, brutális hungarofób megnyilatkozása ellen”.  

 

Uszítás és gyűlöletbeszéd miatt tesz feljelentést Tudose ellen a Néppárt 
2018. január 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Feljelentést tesz Mihai Tudose ellen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), ugyanakkor 

lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt. A Néppárt országos elnöksége nyilatkozatában 

leszögezte: a miniszterelnök szavai teljességgel elfogadhatatlanok – különösen a 

centenáriumi események elején –, és alkalmasak arra, hogy az erdélyi magyar nemzeti 

közösségben félelmet keltsenek. Éppen ezért a párt lemondásra szólította fel Tudosét, aki 

ellen a Büntető Törvénykönyv 369-es cikkelyére hivatkozva feljelentést is tesznek. 

 

Román véleményformálók is helytelenítik a miniszterelnök kirohanását 
2018. január 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló 

A román parlamenti pártok és politikusok hallgatása közepette elsőként a bukaresti ellenzéki 

média két ismert publicistája emelt szót román részről Mihai Tudose kormányfő kijelentése 

ellen, aki akasztással fenyegetőzött az erdélyi magyar pártok közös autonómiaköveteléseit 

kommentálva. Dan Tapalagă Hotnews.ro portálon pénteken közölt Kérj, bocsánatot, doktor 

úr című véleménycikkében úgy értékeli: a nemzetbiztonsági doktorátussal rendelkező román 

kormányfő meggondolatlan kijelentésével éppen azt a román nemzetbiztonságot 

veszélyeztette, amelyet vagdalkozásával védeni akart. A kormánnyal szemben szintén kritikus 

hangot megütő Digi24 hírtelevízió vendégeként Cristian Tudor Popescu publicista bírálta az 

akasztással fenyegetőző román kormányfőt. 

 

Klaus Johannis államfő közleményben üdvözölte a vallásszabadság évfordulóját 
2018. január 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Bihari Napló 

Közleményben üdvözölte pénteken Klaus Johannis államelnök a vallásszabadság erdélyi 

törvénybe iktatásának 450. évfordulóját. A vallásszabadságot a világon először Tordán iktatta 

törvénybe az erdélyi országgyűlés 1568-ban. Johannis szerint ez az évforduló azt üzeni 

azoknak, akik a hitben az ember szellemi kiteljesedését látják, hogy a vallásszabadság az 

emberiség alappillére. Az államfő úgy véli, a lelkiismereti és a vallásszabadság olyan 

történelmi kiteljesedés, amelyet áldozatok árán nyert el, védelmezett és fejlesztett ki a 

társadalom. „A román nemzet jövőjének ezeken az európai humanista értékeken kell 

alapulnia” - olvasható a közleményben, amelyet a román elnöki hivatal bocsátott ki. 
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Vincze Loránt FUEN-elnök aljasnak tartja Tudose kijelentését 
2018. január 12. – Krónika, transindex.ro 

Vincze Loránt FUEN-elnök szerint Mihai Tudose miniszterelnöknek a romániai magyarságot 

érintő nyilatkozata aljas, és nem lehet más következménye, mint a kormányfő lemondása. Az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke pénteken a Facebook-oldalán 

háromnyelvű posztban reagált Tudose nyilatkozatára és a román külügyminisztérium 

álláspontjára. Vincze Loránt szerint az ügy kapcsán a román külügyminisztérium által 

közzétett nyilatkozat megszokott stílusában a legmagasabb szintű kisebbségvédelmi 

standardokról szól.  

 

Támogatja a magyar kormány a külhoni falugazdász hálózat kiterjesztését 
2018. január 12. – MTI, Krónika, Bihari Napló 

A magyar kormány támogatást nyújt a határon túli falugazdász hálózat kiterjesztéséhez – 

közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján. A 

tárcavezető elmondta, a kormány 2018-ra első körben százmillió forintot fogadott el a 

határon túli falugazdász hálózat kiterjesztésére, ezt egy kormánydöntéssel további 420 millió 

forinttal egészítette ki. A finanszírozás révén további száz határon túli falugazdász 

kapcsolódhat be a falugazdász hálózatba. Kiválogatásuk a térség gazdaszervezeteinek az 

ajánlásával fog megtörténni. 

 

Szigetvári Viktor: mindenkinek joga van az önrendelkezéshez, Tudose kérjen 
bocsánatot 
2018. január 12. – transindex.ro 

A román kormányfő úgy nyilatkozott, "ha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely 

zászlót, akkor azok is lógni fognak akik kitették azt". Ez az elfogadhatatlan kijelentés a 

történelem legsötétebb korszakait idézi, mely nem megoldja, hanem tovább élezi a 

feszültségeket, s új problémákkal sújtja a közép-kelet-európai térséget. - írja Szigetvári Viktor 

az Együtt országos politikai tanácsának elnöke. Ez a hozzáállás nem a székelyzászlóról szól, 

hanem arról, hogy államhatároktól függetlenül mindenkinek joga van az önrendelkezéshez és 

a szabad identitásválasztáshoz, legyen bár magyar, román vagy bármilyen nemzetiségű. A 

román kormányfőnek azonnal vissza kell vonnia nyilatkozatát, és bocsánatot kell kérnie 

mindazoktól, akiket szavaival megbántott - véli az elnök.  

 

Borboly Csaba lefestette a csíkszeredai magyarellenes falfirkát  
2018. január 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Pénteken a sajtó jelenlétében festette le Borboly Csaba a napokban Csíkszeredában megjelent 

magyarellenes falfirkát - számol be közleményben Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

Borboly hangsúlyozta, méltatlan és hálátlan az ilyen falfirkák felfestése, ugyanis a magyar 

kormány intézkedései Romániának is hasznosak. Véleménye szerint senkinek nem használ, 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/vincze-lorant-fuen-elnok-aljasnak-tartja-tudose-kijelenteset
https://kronika.ro/agrarvilag/tamogatja-a-magyar-kormany-a-kulhoni-falugazdasz-halozat-kiterjeszteset
http://itthon.transindex.ro/?hir=50129
http://itthon.transindex.ro/?hir=50129
http://itthon.transindex.ro/?hir=50139
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ha egy olyan országot támadnak, amelynek a kormánya Románia legnagyobb óvoda- és 

bölcsődeprogramját finanszírozza, és Erdélyben közel félszáz óvodát, illetve bölcsődét épít.  

 

Porcsalmi Bálint szerint pontosan tudjuk, kiket sértett meg Tudose 
2018. január 12. – maszol.ro 

Porcsalmi Bálint szerint Tudose kijelentéseit nem követheti más, csak a tisztségéből való 

lemondás és visszavonulása a közélettől. Az RMDSZ ügyvezető elnöke úgy fogalmazott egy 

pénteki interjúban: „Tudose kijelentéseit nem követheti más, csak a tisztségéből való 

lemondás és visszavonulása a közélettől. Azoknak pedig, akik szerint nem egyértelmű, kiket 

fenyegetett „fellógatással”: Én elég jól beszélek románul, láttam és hallottam is a felvételt, 

ami alapján azt mondom most is, az akasztás, az akasztás. Ez nem értelmezhető. És nem 

hiszem, hogy a miniszterelnök a helyi rendőrparancsnokra gondolt a székely emberek vagy 

vezetők helyett. Tehát tudjuk, mit mondott. Ha pedig nem ezt gondolta, a mai napig meg 

tudta volna cáfolni, de nem tette. Nekünk nem az a dolgunk, hogy értelmezzük a 

nyilatkozatot, hanem az, hogy felhívjuk mindenki figyelmét a súlyos kijelentésre”. 

 

Kelemen Hunor: a román politikai elit nem áll készen a párbeszédre 
2018. január 12. – maszol.ro 

2018 nem a román-magyar párbeszéd éve lesz, a román politikai elit nem áll készen a 

dialógusra  – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt 

az RMDSZ idei politikai mozgásteréről, a hazai gazdaság kilátásairól, az igazságszolgáltatás 

átalakításáról és a magyarországi választásokról is kérdezték. 

 

Maszol-exkluzív: Victor Ponta határozottan elítéli a Tudose-nyilatkozatot 
2018. január 13. – maszol.ro 

Rendkívül elhibázottnak és szerencsétlennek minősítette a Maszol megkeresésére Victor 

Ponta a miniszterelnök székely zászló elleni kirohanását. A volt kormányfő az első jelentősebb 

román politikus, aki határozottan elítéli Mihai Tudose diplomáciai feszültségeket is kiváltó 

kijelentéseit. „Egy európai uniós ország kormányfője részéről abnormális, rendkívül 

elhibázott és szerencsétlen nyilatkozat volt” – így kommentálta a Maszolnak Victor Ponta azt, 

hogy a miniszterelnök a Realitatea TV egyik műsorában akasztással fenyegetőzött az erdélyi 

magyar pártok közös autonómiaköveteléseit kommentálva. 

 

Sógor Csaba: Romániában nincs megoldva a nemzeti kisebbségek problémája 
2018. január 13. – transindex.ro 

Sógor Csaba: A kisebbségi érdekérvényesítés új útjai az Európai Unióban címmel tartott 

előadást Csíkszeredában, január 12-én, péntek délután. Az EU 50 millió nemzeti vagy nyelvi 

kisebbséghez tartozó polgára sajátos problémákkal küzd, ezt demonstrálhatjuk a Minority 

Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatásával, mondta Sógor Csaba csíkszeredai 

előadásán. Az RMDSZ EP-képviselője úgy véli: az aláírások felmutatásával közösségünk valós 

problémáit bizonyíthatjuk és azt, hogy ezekre az EU-nak is oda kell figyelnie, a kisebbségek 

védelmét nem kezelheti kizárólag tagállami kérdésként.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90871-porcsalmi-balint-szerint-pontosan-tudjuk-kiket-sertett-meg-tudose
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90876-kelemen-hunor-a-roman-politikai-elit-nem-all-keszen-a-parbeszedre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90898-maszol-exkluziv-victor-ponta-hatarozottan-eliteli-a-tudose-nyilatkozatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=50149
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Közel 2,5 milliárd forint támogatást nyújt a magyar állam Székelyudvarhelynek 
2018. január 14. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Közel 2,5 milliárd forint támogatást nyújt a magyar állam székelyudvarhelyi projektekre - 

jelentette be vasárnap a székelyudvarhelyi városházán tartott sajtótájékoztatóján Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára. A legnagyobb összeggel a római katolikus egyházat 

támogatja a magyar állam. Másfél milliárd forintból újulhatnak meg a Tamási Áron 

Gimnázium egyházi tulajdonban levő épületei, 441 millió forinttal támogatja a magyar állam 

a Székelyudvarhelyi KC kézilabdaklub akadémiájának a létrehozását, 200 millió forintot kap 

a református egyház a főtéri temploma felújítására, és további - egyelőre nem számszerűsített 

- összeget pedig az egyik olyan épületének a felújítására, amelyben diakóniai központot 

hoznak létre. A városi önkormányzat által működtetett Tomcsa Sándor Színház is 70 millió 

forintos támogatáshoz jut. 

 

Maros megyei magyar ügy, amit támogatni érdemes – minden évben lesz, már 
megvan az idei 
2018. január 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Maros megye magyar polgármesterei abban állapodtak meg, hogy idén az általuk vezetett 

önkormányzatok 15–15 ezer lejjel járulnak hozzá a bözödújfalusi templom újjáépítéséhez. 

Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ és a megyei önkormányzat elnöke költségvetési 

kérdésekről egyeztetett a polgármesterekkel, parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal, 

valamint a megyei tanácsosokkal Marosvásárhelyen. A költségvetési megszorítások ellenére, 

tekintettel arra, hogy a bözödújfalusi templom újjáépítése Maros megye egyik fontos magyar 

közösségi ügye, a megye magyar polgármesterei abban állapodtak meg, hogy idén minden 

önkormányzat azonos pénzösszeggel támogatja a kezdeményezést. 

 

A román és a magyar kapcsolatok aktualitásáról beszélt Németh Zsolt 
Marosvásárhelyen 
2018. január 14. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében tartott előadást péntek este Németh Zsolt, a 

Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a román-magyar kapcsolatokról, több 

szempontot figyelembe véve, azokat az eseményeket elemezve, amelyek a közelmúltban 

történtek. A román miniszterelnök akasztós nyilatkozatával kezdte Németh Zsolt az elemzést, 

úgy fogalmazva, hogy a politikai öngyilkosságnak sok változata van, amelyet a stílus, a 

karakter, a személyi jegyek különböztetnek meg. Hogy miért jut el valaki a politikai 

öngyilkosságig, azt legfeljebb a pszichiáterek fejthetik meg – mondta a magyar politikus, 

pozitívan értékelve, hogy Tőkés László, Porcsalmi Bálint és Kelemen Hunor is lemondásra 

szólította fel Tudosét. 

 

Így ünnepel Marosvásárhely a román, illetve a magyar kultúra napján 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90925-kozel-2-5-milliard-forint-tamogatast-nyujt-a-magyar-allam-szekelyudvarhelynek
https://szekelyhon.ro/aktualis/maros-megyei-magyar-ugy-amit-tamogatni-erdemes-n-minden-evben-lesz-mar-megvan-az-idei
https://szekelyhon.ro/aktualis/maros-megyei-magyar-ugy-amit-tamogatni-erdemes-n-minden-evben-lesz-mar-megvan-az-idei
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-es-a-magyar-kapcsolatok-aktualitasarol-beszelt-nemeth-zsolt-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-es-a-magyar-kapcsolatok-aktualitasarol-beszelt-nemeth-zsolt-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/90935-igy-unnepel-marosvasarhely-a-roman-illetve-a-magyar-kultura-napjan
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2018. január 14. – maszol.ro 

Hagyományos felolvasómaratonnal és több előadással készülnek Marosvásárhelyen a hétfői 

Román Kultúra Napjára, illetve az egy héttel később ünnepelt Magyar Kultúra Napjára. A 

Studium – Prospero Alapítvány nem csak a magyar, de a román kultúra napját is készül 

megünnepelni, ahogy azt már néhány éve teszi Marosvásárhelyen. Mihai Eminescu 

születésének napján, azaz január 15-én, hétfőn olyan felolvasómaratonra várnak minden 

irodalom- és kultúra-fogyasztó vásárhelyit, aki nemzetiségtől függetlenül szeretne 

bekapcsolódni a rendezvénybe és öt percet olvasna a Studium Orvosi Szakkönyvtárban. 

 

Háromszéki pópa: az előpataki magyarok szerint Székelyföld nem létezik 
2018. január 14. – maszol.ro 

A háromszéki Előpatakon élő magyarok kiteszik a román zászlót december elsején, számukra 

nem létezik Székelyföld és nem akarnak autonómiát – állítja a helyi ortodox pópa. Vasile 

Antonie Tămaș a három magyar politikai szervezet közös autonómianyilatkozatára reagált 

egy Facebook-bejegyzésben, amelyet a hét végén felkapott a román média.  

 

Tudose-nyilatkozat - Szakértő: egyértelműen a magyar közösséget fenyegette a 
román kormányfő 
2018. január 14. – MTI 

Egyértelműen az erdélyi magyar közösséget vagy annak képviselőit fenyegette meg a román 

kormányfő szerdán, a magyarellenes hangok várhatóan egész évben folytatódnak - mondta 

Pászkán Zsolt Románia-szakértő az M1 aktuális csatorna esti műsorában szombaton. A 

szakértő kiemelte, hogy a román kormányfő felháborodást kiváltó kijelentése egy órákon át 

tartó, magyargyűlölő műsorban hangzott el, amelyben egy meghívott kivételével valamennyi 

megszólaló a magyarokat gyalázta. A román politikában ez a mentalitás manapság általános, 

mivel kiderült, hogy a román elit semmi korszakalkotó teljesítménnyel nem készült a 

centenárium megünneplésére, ezért inkább a magyarokra mutogatnak - tette hozzá. 

 

Centenáriumi üzenet 
2018. január 15. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Mihai Tudose valószínűleg nem fog bocsánatot kérni szavaiért, 

lemondani se fog, és várhatóan a román szociáldemokraták se fogják leváltani – egyelőre. 

Sejtésünk szerint a PSD vezetői éppen amiatt fognak tartózkodni az amúgy számukra több 

okból is kényelmetlenné vált kormányfő megbuktatásától, nehogy úgy tűnjék, a magyar 

tiltakozás vezetett Románia miniszterelnökének eltávolításához. Az egyre inkább 

elmérgesedő román–magyar viszony közepette vágunk neki tehát a centenárium évének, ami 

Tudose nyilatkozatának, valamint a román politikai osztály elhatárolódása hiányának 

ismeretében nem sok jóval kecsegtet”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90934-haromszeki-popa-az-el-pataki-magyarok-szerint-szekelyfold-nem-letezik
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A Híd nemzetpolitikai kabinetjének célja a nemzetiségi oktatás definíciójának 
törvénybe vétele 
2018. január 12. – bumm.sk 

Idén első alkalommal ülésezett a Híd nemzetpolitikai kabinetje. A kabinet tagjai az elmúlt 

négy hónap munkáját és elért eredményeit elemezték, valamint a párt előtt álló feladatok felé 

fordították figyelmüket. Az elmúlt időszakban több téma is terítékre került, de állandó 

kihívást és odafigyelést természetesen az oktatásügy igényel. Peter Krajňák, Vörös Péter és 

Prékop Mária beszámolója alapján a médiában rezonáló kompetencia-ügyből a Híd győztesen 

került ki, és az új szervezeti egység sokkal nagyobb hatáskörrel működhet majd tovább. A 

kabinet és az államtitkár elsődleges célja a nemzetiségi oktatás definíciójának törvénybe 

vétele, valamint a 245. törvény bármilyen nemű módosítása feletti politikai védnökség 

megerősítése. 

 

Fokozatosan újul meg a sajógömöri evangélikus egyház parókiája 
2018. január 12. – hirek.sk 

Rövid idő alatt látványos felújításon ment keresztül a sajógömöri evangélikus egyház 

parókiájának épülete. Ajtók, ablakok, belső munkálatok, a kert rendezése és nem 

utolsósorban a gyülekezet megújítása is megtörtént az elmúlt pár évben - nyilatkozta Lóczy 

Tibor lelkészi munkatárs. 

 

Menyhárt József: „Hiszek a közösségünkben” 
2018. január 13. – Felvidék Ma, Körkép 

Magabiztos pártelnök, a válaszokat végig nem hallgató riporter – ez jellemezte a Pátria Rádió 

január 13-i Hangadóját. Miklósi Péter műsorvezető maga is megállapította, hogy Menyhárt 

József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke magabiztos volt a beszélgetés alatt. A hallgató 

szintén egyetérthetett ezzel, annak ellenére, hogy többször előfordult a majdnem egy órás 

beszélgetés alatt, hogy a válaszadóba belefojtotta a riporter a szót. A műsorvezető 

szemrehányást tett, hogy az MKP nem kezdeményezi újra a magyar-magyar párbeszédet. 

Menyhárt József elmondta: az előzőt, amelyen a civil szféra és az egyház képviselői is jelen 

voltak, az MKP kezdeményezte. A tavaly év eleji párbeszéd a pártok között zajlott, és nem 

vezetett eredményre. A beszélgetés végén Miklósi elmondta: nem érezni bizonytalanságot 

Menyhárt József hangjában, ezért arra kérte, mondja el, miért olyan biztos abban, hogy az 

MKP 5 százalék felett teljesíthet. „Hiszek a közösségünkben, hiszek egy új MKP elnökségben, 

amely a munka mellett tette le a voksát. És hiszek abban, hogyha folyamatosan és stabilan 

munkálkodunk, akkor ennek eredménye van.” 

 

A II. világháború hőseire emlékeztek Szőgyénben 
2018. január 13. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A doni áttörés 75. évfordulóján a II. világháború hőseire emlékeztek a Párkányhoz közeli 

Szőgyén községben. A szovjet Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indította meg támadását a 
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http://www.bumm.sk/belfold/2018/01/12/a-hid-nemzetpolitikai-kabinetjenek-celja-a-nemzetisegi-oktatas-definiciojanak-torvenybe-vetele
http://www.bumm.sk/belfold/2018/01/12/a-hid-nemzetpolitikai-kabinetjenek-celja-a-nemzetisegi-oktatas-definiciojanak-torvenybe-vetele
http://www.hirek.sk/hitelet/20180112134706/Fokozatosan-ujul-meg-a-sajogomori-evangelikus-egyhaz-parokiaja.html
http://felvidek.ma/2018/01/menyhart-jozsef-hiszek-a-kozossegunkben/
http://www.hirek.sk/itthon/20180113110527/A-II-vilaghaboru-hoseire-emlekeztek-Szogyenben.html
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Don-kanyarban, melynek következtében a 2. magyar hadsereg mintegy százezer katonája 

vesztette életét. 

 

Csökkent a magyar diákok száma Kassán 
2018. január 13. – Új Szó 

Egyre csökken a városban tanuló magyar egyetemi hallgatók száma. Ezt az 1999 óta működő 

Kassa Kikelet – Ifjúsági Közösség munkatársai is érzékelik. Míg öt évvel ezelőtti átlagosan 

hatvanan látogattak el rendszeresen a rendezvényeikre, a mostaniakon mindössze tizenöt–

húsz diák vesz részt. A csökkenés hátterében az áll, hogy az utóbbi években egyre több 

magyar középiskolás választja a budapesti, a brünni és a prágai egyetemeket. 

 

Wass Albert iránytűként mutatja az utat a magyarságnak 
2018. január 13. – hirek.sk 

A gyökér megmarad című irodalmi esttel emlékeztek a 110 évvel ezelőtt született és 20 évvel 

ezelőtt elhunyt erdélyi magyar író-költő, Wass Albert életútjára és nemzettudat-erősítő 

munkásságára a komáromi Jókai Mór Alapiskolában annak diákjai, pedagógusai, valamint a 

több korosztályt képviselő, felvidéki és magyarországi vendégszereplők. 

 

Gombaszög értéket ment: Az utolsó harangszó Szútoron 
2018. január 14. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az utóbbi évtizedekben a gömöri Szútor település etnikai és vallási összetétele jelentősen 

megváltozott. A korábban nagy lélekszámú református gyülekezet szétszóródott, a templom 

kiüresedett, ami mozdítható volt, a tetőszerkezettel együtt, már rég elvitték. Emiatt az épület 

állapota életveszélyessé vált. A templom két harangja évek óta némán függ, és csak idő 

kérdése, hogy mikor tűnnek el vagy dől rájuk a torony. A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői 

azt tűzték ki célul, hogy megmentsék a két harangot, amelyek aztán Gombaszögön 

találhatnak új otthonra. Azon a helyen, ahová nyaranta a legnagyobb szlovákiai magyar nyári 

egyetem és fesztivál révén több ezer fiatal látogat el. 

 

Nagy az érdeklődés a Köldökzsinór Program iránt a Felvidéken 
2018. január 14. – hirek.sk 

A magyar parlament 2017. december 12-én fogadta el a fiatalok életkezdési támogatásáról 

szóló jogszabály módosítását, amely lehetővé teszi a magyarországi támogatások 

kiterjesztését a határokon túl élő magyarok számára is. Felvidéken Pozsonyban és Kassán a 

magyar konzulátusokon, valamint Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) irodáiban adnak 

tájékoztatást a program elérhetőségéről. A támogatás iránt máris nagy az érdeklődés. 

 

Potápi Árpád János az emlékévek jelentőségéről beszélt a Pannon RTV-nek 
2018. január 12. - Pannon RTV 
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https://ujszo.com/regio/csokkent-magyar-diakok-szama-kassan
http://www.hirek.sk/itthon/20180112225922/Wass-Albert-iranytukent-mutatja-az-utat-a-magyarsagnak.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180114151055/Gombaszog-erteket-ment-Az-utolso-harangszo-Szutoron.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180114125721/Nagy-az-erdeklodes-a-Koldokzsinor-Program-irant-a-Felvideken.html
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/potapi-arpad-janos-az-emlekevek-jelentosegerol-beszelt-pannon-rtv-nek
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Az emlékév program során Magyarországon és Kárpát-medence-szerte Mátyás király előtt 

tisztelegnek. Ma nyitották meg Szegeden a Mátyás király-emlékévet, amelynek elsődleges 

célja, hogy megszólítsák a fiatalokat a különböző vetélkedők, mesemondó-versenyek által - 

jelentette ki Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az emlékév 

jegyében meghirdetett Kárpát-medencei Kulturális Fórumon vett részt Zentán. Az 

emlékévprogram során tavalyelőtt Márton Áronra, tavaly Szent Lászlóra emlékeztek 

Magyarországon és Kárpát-medence-szerte. 

 

Hoppál Péter: Nem áldozzuk fel a magyar kultúrát a pillanatnyi érdekeknek 
2018. január 12. - Pannon RTV 

Bármerre is sodor bennünket a történelem, a magyar nyelv és kultúra összeköt bennünket és 

identitásképző elemként hat ránk már kisgyermekkortól - fogalmazott Hoppál Péter. A 

magyar kultúráért felelős államtitkár kifejtette, Magyarország jelenlegi kormánya mindent 

megtett azért, hogy az állami támogatásokat megsokszorozza. Az államtitkár hozzátette, 

különleges üzenete van a magyar kultúra napjának 2018 januárjában, hiszen a körülöttünk 

levő Európa azt sugározza önmagáról, hogy elfelejti érdekeit, identitását, kulturális gyökereit. 

 

Pásztor István a magyarországi választásokon való részvételre szólította fel a 
vajdasági magyarokat 
2018. január 12. - Pannon RTV 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki központi ünnepségen vett részt 

Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Zentán az április 8-ára kiírt anyaországi 

parlamenti választásokon való tömeges részvételre szólította fel a szavazójoggal rendelkező 

vajdasági magyarokat. Kiemelte: a jelenlegi magyar kormány stratégiai partnerként tekint 

Szerbiára, és ez az itt élő magyarság, valamint egész Szerbia tekintetében fontos. Hozzátette: 

reméli, hogy a tavaszi szavazások után Magyarországnak továbbra is olyan kormánya lesz, 

mint amilyen az elmúlt hét és fél évben volt és folytatni tudják azt a közösségépítési 

erőfeszítést, ami a kétoldalú együttműködést eddig is jellemezte. 

 

Kárpát-medencei Kulturális Fórumot tartottak Zentán 
2018. január 12. - Pannon RTV 

Több mint száz kultúrmunkás vett részt a Kárpát-medencei Kulturális Fórumon, Zentán, 

amelyet idén a Mátyás király-emlékév jegyében szerveztek meg. A rendezvény szervezői a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség voltak. 

Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára összefoglaló 

előadást tartott a kiemelt programokról, a 2018-as tematikus esztendőről és az eddigi nyolc 

év eredményeiről. 

 

Példaértékű életpályákat díjaztak Vajdaságban 
2018. január 12. - Pannon RTV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hoppal-peter-nem-aldozzuk-fel-magyar-kulturat-pillanatnyi-erdekeknek
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-magyarorszagi-valasztasokon-valo-reszvetelre-szolitotta-fel
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-magyarorszagi-valasztasokon-valo-reszvetelre-szolitotta-fel
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/karpat-medencei-kulturalis-forumot-tartottak-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/peldaerteku-eletpalyakat-dijaztak-vajdasagban
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Zentán ma este osztották ki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított Magyar 

Életfa-díjat, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeiért végzett munka elismeréséül az 

Aranyplakettet. Ma adták át a vajdasági magyar közösségek megtartásáért tevékenykedők 

életművét elismerő díjakat Zentán, a magyar kultúra napjának délvidéki központi 

ünnepségén. Idén is olyan négy személy részesült Magyar Életfa-díjban, akik a szülőföld 

megtartó erejét igazolták. Ilyen például Kalapis Sztoján atya, aki meghatározó személye a 

bánáti közösségnek. Őt a magyar keresztény szellemiség életben tartásáért és a szórványban 

élő magyar fiatalok anyanyelvi oktatásáért végzett munkájáért díjazták. 

 

Sokan regisztrálnak Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán 
2018. január 12. - Pannon RTV 

Továbbra is kérhetik a magyarországi választási névjegyzékbe való felvételüket azok a külhoni 

magyar állampolgárok, akik még nem tették ezt meg. Regisztrálhatnak elektronikus úton, 

elküldhetik postán, de személyesen is kérhetik Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán. A 

magyarországi általános országgyűlési választások időpontját Áder János, magyar 

köztársasági elnök tegnap tűzte ki, április 8-ra. 

 

320 millió dinárral támogatja az állam az önkormányzatokat 
2018. január 14. – Pannon RTV 

Harmincszor több támogatás jut idén az önkormányzatoknak, mint tavaly. 

2018-ban a települések fejlesztésére 320 millió dinárt különített el az államigazgatási és helyi 

önkormányzati minisztérium - jelentette be Bojan Stević államtitkár. Hozzátette, hogy 

Szerbia minden településén egyenlő fejlődési esélyeket szeretnének biztosítani annak 

érdekében, hogy minél több új munkahely létesüljön. 

 

Hrinevics szerint nem zárult le a vita az oktatási törvényről 
2018. január 12. – karpatalja.ma 

Nem ért még véget a vita az oktatási törvény „nyelvi” cikkelyéről – jelentette ki a 5 Kanal 

tévécsatorna csütörtöki műsorában Lilija Hrinevics oktatási miniszter, akit az Ukrajinszka 

Pravda idéz. „Úgy gondolom, hogy nem (nem zárult le a vita – a szerk.). Azért, mert valójában 

amint megjelenik nálunk az ukrán parlamentben a törvény az általános középfokú oktatásról, 

új vita kezdődik. És nekünk minden körben meg kell vitatnunk az általános középfokú 

oktatásról szóló törvény nyelvi cikkelyének a tervezetét. Attól tartok, hogy ez a különböző 

szélsőséges nézetek újabb spekulációinak forrásává válik” – közölte.  

  

Konferencia Ungváron az UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója 
alkalmából 
2018. január 13. – karpatalja.ma 

2018. január 12–13-án szervezte meg nemzetközi konferenciáját „Nyelvek, irodalmak és 

kultúrák kölcsönhatása a globalizáció korában” címmel az UNE Hungarológiai Központja, 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/sokan-regisztralnak-magyarorszag-szabadkai-fokonzulatusan
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/iden-320-millio-dinarral-tamogatja-az-allam-az-onkormanyzatokat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hrinevics-szerint-nem-zarult-le-a-vita-az-oktatasi-torvenyrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/konferencia-ungvaron-az-une-hungarologiai-kozpontja-30-evforduloja-alkalmabol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/konferencia-ungvaron-az-une-hungarologiai-kozpontja-30-evforduloja-alkalmabol/
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fennállásának 30. évfordulója alkalmából, melynek a Hungarológiai Központ adott otthont 

Ungvár történelmi várnegyedében.  

  

A fiatalságot is be kell vonni a magyar közösség munkájába 
2018. január 13. – karpatalja.ma 

A Técsői járás nyugati szélén, mindössze nyolc kilométerre a járási központtól található egy 

városi jellegű település, Bustyaháza, melynek mintegy 8000 főt számláló lakosságából 

kevesebb mint 170 család képviseli nemzetrészünket. A szórvány megmaradását nehezíti, 

hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt fiatal családok költöztek külföldre, pedig egy amúgy is 

kicsiny közösség esetében minden kivándorló eltávozása komoly érvágást jelent. A szórványt 

három bástya igyekszik erősíteni: a templom, az óvoda és a KMKSZ-alapszervezet, mely 

utóbbit Bustyaházán az elmúlt év óta Fedorisin Mária vezeti. 

  

Kárpátalja megnyerte a nevickei vár restaurálásához szükséges projektet 
2018. január 13. – karpatalja.ma 

Kárpátalja 11,2 millió hrivnyát nyert el a nevickei vár restaurálására. 10,7 millió hrivnyát 

Ukrajna büdzséjéből különítenek el a regionális fejlesztési projektek finanszírozása keretén 

belül, amely az Európai Unióból érkező forrásokból is megvalósulhat. A maradék 500 ezer 

hrivnyát Kárpátalja költségvetéséből biztosítják. A pénzösszegnek az év első negyedében kell 

megérkeznie. 

 

Kezdődik 
2018. január 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Január 12-e és 28-a között Horvátország ad otthont a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak. A 

szlovén válogatott szombaton Zágrábban a macedónok ellen, a magyar válogatott ugyancsak 

szombaton Varasdon az olimpiai címvédő Dánia ellen kezdi a kontinenstornát. Gönc Edit 

összeállítása, amelyben nemcsak kézilabdáról lesz szó. 

 

Szlovénia az Európai Bizottsághoz fordult, amiért Ausztria csökkenteni kívánja a 
külföldi munkavállalók családi pótlékát 
2018. január 12. – MTI 

Zágráb/Ljubljana, 2018. január 12., péntek (MTI) - Romana Tomc szlovén európai 

parlamenti képviselő csatlakozott azon országok képviselőihez, akik az Európai Bizottsághoz 

fordultak amiatt, hogy az osztrák kormány csökkenteni akarja az Ausztriában munkát vállaló 

külföldi állampolgárok nem Ausztriában élő gyermekei után járó családi pótlékot - írta a 

szlovén sajtó pénteken. 

 

Gráci Magyar Bál jubileummal 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/01/14/fiatalsagot-be-kell-vonni-magyar-kozosseg-munkajaba
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/12/karpatalja-megnyerte-nevickei-var-restauralasahoz-szukseges-projektet
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174513542
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2889163/
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2018. január 12. – volksgruppen.orf.at 

Immáron 130. alkalommal rendezik meg holnap, szombaton este a Gráci Magyar Bált. A bál 

az 1888-ban megalakult Gráci Magyar Egyesület első, és azóta is legfontosabb rendezvénye. A 

programban idén táncház és koronabemutató is szerepel. 

 

Filmklub indul a Collegium Hungaricumban 
2018. január 13. – volksgruppen.orf.at 

Mostantól havonta a magyar filmművészet klasszikusait és kiemelkedő újdonságait tűzik 

műsorra a Bécsi Magyar Kulturális Intézet munkatársai. Az első alkalommal Herendi Gábor 

Kincsem című kalandfilmje kerül vászonra - a nagy érdeklődés okán mindjárt két estén is. 

 

Tisztújítás az „Europa”-Clubnál 
2018. január 13. – volksgruppen.orf.at 

Tisztújító közgyűlést tartott csütörtökön a bécsi „Europa”-Club. Az ülésen az egyesület tagjai 

meghallgatták a beszámolókat, új vezetőséget választottak, végül pedig a tavalyi őrségi 

kirándulásról szóló filmet is levetítették. 

 

Adj’Isten magyarok a Zeneiskolából 
2018. január 12. (szerintem ez 14. akart lenni)- volksgruppen.orf.at 

Vasárnap, január 14-én kerül sor az év első „Adj’Isten magyarok“ televíziós magazin-

műsorára. Adásunkban ismét a burgenlandi és a bécsi magyarság politikai, közéleti és 

kulturális témáival foglalkozunk, a megszokott időben, 13:05 órakor az ORF2-es csatornáján. 

Ezúttal a Felsőőri Központi Zeneiskolából jelentkezünk, mely az idei tanévben ünnepli 70 

éves fennállását. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 12. – Kossuth Rádió 

  

 Szijjártó: elfogadhatatlan a román miniszterelnök kijelentése 

"... világossá tettem, ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi 

felelősök is" –  mondta  Mihai Tudose  román miniszterelnök a minap egy kereskedelmi tévé 

műsorában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter teljes mértékben 

elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja a 

román miniszterelnök magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, és közölte, 
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hogy az ügy miatt péntek reggel a Külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti 

nagykövetét – olvasható a Magyar Távirati Iroda jelentésében. A román kormányfő 

kijelentése jogosan váltott ki tiltakozási hullámot az erdélyi magyar politikusok körében. A 

kormányfői kijelentés sajnos nem az egyedüli a provokációk sorában.  

 

Beszélgetés Porcsalmi Bálinttal a román miniszterelnök kijelentése kapcsán 

Porcsalmi Bálint, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke szerint Tudose 

kijelentéseit nem követheti más, csak a tisztségéről való lemondás és visszavonulása a 

közélettől. Ennek kapcsán kérdezte Porcsalmi Bálintot a Határok nélkül tudósítója. 

 

Közel 1 milliárd forintos támogatást nyertek a muravidéki vállalkozók 

Közel 1 milliárd forintos támogatást nyertek a muravidéki vállalkozók. A magyar kormány 

kárpát-medencei gazdaságfejlesztési támogatásából az első pályázati körben 500 millió, a 

másodikban további 450 millió forint jutott Muravidéknek. Dobronakon  találkozott a 

muravidéki gazdákkal Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója..   

 

Az első és a második világháborút követően is magyarellenes atrocitások 

helyszínei voltak a Fekete-Körös völgyének magyar falvai 

Az első és a második világháborút követően is magyarellenes atrocitások helyszínei voltak a 

Fekete-Körös völgyének magyar falvai: 1919 húsvétján Köröstárkányban és Kisnyégerfalván 

108, 1944 szeptemberében pedig Magyarremetén és Gyantán összesen 82 civil 

személyt gyilkolt le a bevonuló román katonaság. A Fekete-Körös völgyi atrocitásokról Gábor 

Ferenc, köröstárkányi nyugalmazott bányász, helytörténész jelentetett meg könyveket.  

 

Munkácson a Katolikus Karitász pulmonológiai inhalátorokat adott át a 

Kárpátaljai Megyei Gyermekkórháznak 

Kárpátaljára sok szervezet visz adományt, támogatva ezzel a szegény sorsúakat, a hátrányos 

helyzetű gyerekeket, vagy éppen szociális intézményeket, iskolákat. Munkácson a Katolikus 

Karitász pulmonológiai inhalátorokat adott át a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórháznak. Az 

inhaláló készülékek lehetővé teszik, hogy a beteg gyermekeket közvetlenül a kórtermekben 

kezeljék.  

 

Immár 19. alkalommal ünnepli közösen a Magyar Kultúra Napját Nagyvárad és 

Berettyóújfalu 

Immár 19. alkalommal ünnepli közösen a Magyar Kultúra Napját Nagyvárad és 

Berettyóújfalu, amihez később csatlakozott Debrecen és Margitta önkormányzata is. A 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 15. 
16 

rendezvénysorozat már ma elkezdődik Először Muraközi Istvánt, Berettyóújfalú 

polgármesterét halljuk. 

 

Beszélgetés Vékony Zsolt lelkipásztorral 

Négy gyülekezetben is szolgál, de a hívek száma  nem haladja meg a háromszázat. A hivatását 

három éve gyakorló Vékony Zsolt az Arad melletti Szentleányfalva és Zimándköz, illetve a 

Maros-menti Lippa és a hegyaljai Gyorok reformátusainak lelkipásztora. 

Valamennyi szórványgyülekezetben ugyanannyi a teendő, mint egy-egy nagy 

létszámú egyházközségben, csak sokkal kevesebb segítő kézre számíthat. Ezeknek 

a közösségeknek az ereje azonban éppen az egymásrautaltságban rejlik - véli a lelkész, aki 

szerint a fizikai és lelki építkezés szorosan összefügg egymással.  

  

Határok nélkül 

2018. január 13. – Kossuth Rádió 

  

Elekes Boton: 1568 szellemisége máig ható jelentőségű 

Nem a múltba tekintés, hanem a vallásszabadság eszméjének a felmutatása, közös megélése a 

célja a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett vallásszabadság évének. Az Erdély- és 

világszerte számos rendezvényt felvonultató 2018-as esztendő igazi megújulást ígér. Elekes 

Botond, a Magyar Unitárius Egyház egyházkerületi főgondnoka arról beszél, hogy 1568 

szellemisége máig ható jelentőségű.  

  

Bálint Benczédi Ferenc pöspök a Tordán elterjesztett, a történelmi egyházakkal 

egyeztetett indítványról 

A Határok nélkül munkatársa Elekes Botonddal, a Magyar Unitárius Egyház főgondnokával 

beszélgetett a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulóján, amely napot a 

Vallásszabadság emléknapjává kívánja nyilváníttatni a Magyar Unitárius Egyház. A Tordán 

előterjesztett, a történelmi egyházakkal egyeztetett indítványról idézzük fel Bálint Benczédi 

Ferenc püspököt egy korábbi műsorunkból. 

  

Az első világháború erdélyi történéseinek megírására vállalkozott Koszta István 

hadtörténész 

Csíkszeredában Koszta István hadtörténész az első világháború századik évfordulójának 

emlékezetére megpróbálta az erdélyi történéseket megírni. Szomorúan állapítja meg, hogy ezt 

a kérdést nemcsak a hadtörténet kerüli meg, hanem a valós eseményeket is nehéz 

rekonstruálni. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-13_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Bemutatkozik a Kárpát-medencei vándormozi 

A mozi közösségi élmény - vallja Venczel Endre, aki kulturális misszióként tekint 

vállalkozására, a Kárpát-medencei Vándormozira, amelynek keretében az új magyar 

sikerfilmeket viszi el a határon túli magyar területekre. Jelenleg a Délvidék településeit járják 

a Kincsem című alkotással hatalmas érdeklődéstől övezve. Szerencsére partnerei is vannak 

ebben a küldetésben, például Virág Kiss Anita, a Vajdasági Vándormozi szervezője. 

  

Beszélgetés Kovács Lehel színművésszel 

A Kincsem című játékfilmben több délvidéki művész is szerepel, akik a film turnéztatása 

során találkoztak a helyi közönséggel. A horgosi születésű Kovács Lehel, a budapesti Katona 

József Színház fiatal művésze, a saját falujában vett rész egy vetítés utáni beszélgetésen. 

  

Honismeretei fotóalbumnak nevezte Sütő András Lőwey Lilla és Váradi Péter 

Pál Erdély sorozatát 

Honismeretei fotóalbumnak nevezte Sütő András Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Erdély 

sorozatát, amelynek legutóbbi darabja - Makkai Sándor nyomán - a Mezőség a Holt tenger 

tükrében címet kapta. A szegénységet tükröző cím ellenére a táj irodalmi vonatkozásokban 

gazdag. Szülő- és lakóhelye volt például Wass Albertnek, akinek nemrégiben emlékeztünk 

születése 110. évfordulójára, és rövidesen, február 17-én lesz húsz éve, hogy floridai 

otthonában elhunyt. Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál könyvében láthatjuk mezőségi életének 

emlékeit, olvashatunk részleteket műveiből.  

  

Határok nélkül 

2018. január 14. – Kossuth Rádió 

  

Beszélgetés Papp Z. Attila és Székely Levente kutatókkal 

Milyen  az Y és Z generáció helyzete? Hogyan látják a fiatalok a világot? Mi motiválja őket, 

mit tartanak a legfontosabbnak? Képesek hűek maradni nemzeti identitásukhoz?  - ilyen és 

ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ két, egymástól függetlenül készült kutatás, az 

MTA  Kisebbségkutató Intézete, a GeneZYs 2015, illetve a Kutató Pont a Magyar ifjúság 2016. 

A felmérések készítőivel, Papp Z. Attilával és Székely Leventével beszélgetett a Határok nélkül 

riportere. 

  

Kiss Igor,  Óbecsén dolgozó vajdasági szociológus évek óta vizsgálja a kettős 

állampolgárság lehetőségének hatását a délvidéki magyarság körében 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-14_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Kiss Igor,  Óbecsén dolgozó vajdasági szociológus évek óta vizsgálja a kettős állampolgárság 

lehetőségének hatását a délvidéki magyarság körében. Felméréseiből kiderül, hogy  a 2010-

től,  az első szakaszban főként érzelmi okból kérték a magyar állampolgárságot az ott élők, 

majd 2013-2016 között már szerepet játszott a külföldi munkavállalás lehetősége is. 

  

Kárpátalján 20 éve kezdte meg működését a csongori 

szenvedélybetegeket mentő misszió 

Kárpátalján 20 éve kezdte meg működését a csongori szenvedélybetegeket mentő 

misszió.  Ukrajna függetlenné válása óta rendkívül alacsony az életszínvonal az országban, a 

nehéz életkörülmények között sokan nyúlnak az alkoholhoz. A legtöbben az utolsó 

stádiumban érkeznek Csongorra, miután az állami intézményekben nem tudtak rajtuk 

segíteni.  

  

A temesvári Bartók Béla Alapítvány a Temes megyei magyar oktatás legfőbb 

helyi támogatója 

A temesvári Bartók Béla Alapítvány a Temes megyei magyar oktatás legfőbb helyi támogatója. 

Szociális programjai, a tehetséggondozás támogatása, az oktatási intézmények 

felszerelésének javítása révén is vonzóbbá tette a magyarul tanulást a bánsági szórványban. 

Az alapítvány negyedszázados évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen 

mondtak köszönetet az alapítóknak, a  támogatóknak, és díjazták az iskola jelenlegi 

tehetséges diákjait valamit mentoraikat.  

 

A névadóra emlékeztek december utolsó napjaiban az aradi Csiky 

Gergely Főgimnáziumban 

A névadóra emlékeztek december utolsó napjaiban az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban. 

A 19. századi prózaíró, aki a papi hivatást adta fel az irodalmi pályáért az arad-hegyaljai 

Pankotán született 1842-ben. Aradon végezte középiskoláit, majd teológiát tanult, írói 

munkássága azonban Budapesten teljesedett ki. A magyar realista dráma megteremtőjének 

nevét az 1989-es rendszerváltás után vette fel az aradi magyar középiskola, az egykori római 

katolikus gimnázium utódja.  

  

Olvass fel Marosvásárhelyért! címmel a Studium Prospero Alapítvány immár 

hatodik alkalommal szervez  felolvasó maratont 

Olvass fel Marosvásárhelyért! címmel a Studium Prospero Alapítvány immár hatodik 

alkalommal szervez  felolvasó maratont,  január 15-én  a román kultúra napján és január 22-

én a magyar kultúra napján. Idén multikulturális hétté bővül a rendezvény, ahol 

bemutatkozik a roma és az örmény-magyar közösség is. Előbb Puskás Attila, a 
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marosvásárhelyi Örmény-magyar Kulturális Egyesület elnökét halljuk,  majd a főszervező, a 

Studium Prospero Alapítvány vezetője: Vass Levente, parlamenti képviselőt. 

  

Kárpát Expressz 

2018. január 14. – Kárpát Expressz 

  

Kantár Csaba Ifjú Alkotók Találkozója 

Érkeznek az irodalomkedvelő vendégek a felvidéki Szimő közösségi házába, ahol hamarosan 

kezdődik a Kantár Csaba Ifjú Alkotók Találkozója. A rendezvényen szárnyaikat bontogató 

írók, költők kapnak bemutatkozási lehetőséget, akik egyúttal emlékesznek a fiatalon elhunyt 

Kantár Csabára. 

  

Kárpátaljai ökumenikus ifjúsági találkozó 

Hosszú – 15 évnyi –  kihagyás után rendezték meg újra a kárpátaljai ökumenikus ifjúsági 

találkozót Remény és jövő címmel. 1990-as évek közepén indított rendezvény a helyi 

cserkésszövetség – a történelmi egyházakkal közösen – hívta újra életre Munkácson. 

  

Bemutatkozik egy nagytárkányi fiatal tehetséges operaénekes 

Új színt hoz Bodrogköz kulturális életébe az a tehetséges fiatal lány, aki énekhangjával 

templomi alkalmakon már rég bemutatkozott, színpadi produkcióit alig 1-2 éve láthatja a 

nagyérdemű. Zamatóczky Florianna mindössze 21 éves. 

  

Látogatás a Madarasi Hargita síparadicsomában 

Évről évre egyre többen keresik fel a székelyföldi síparadicsomot, a Madarasi Hargitát, ahol a 

Kárpát Expressz stábja is ellátogatott. 

 

Térkép 

2018. január 13.- Duna  World 

Az unitárius egyház az 1568-ben tartott tordai országgyűlés vallásügyi határozatától 

kezdődően számítja létét. Az erdélyi rendek ekkor iktatták törvénybe a szabad 

vallásgyakorlatot. A határozat elfogadásának  450.-ik évfordulója alkalmából a Magyar 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-01-14-i-adas-5/
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Unitárius Egyház a Vallásszabadság Évének nyilvánította 2018-at. A jubileumról január 13-án 

felekezetközi hálaadó ünnepség keretében emlékeznek meg a kolozs megyei település 

katolikus templomában. 

A magyar történelem egyik leghíresebb uralkodója, az emlékezetben bölcs és igazságosként 

élő király születésének 575.-ik, trónralépésének 560.-ik évfordulója alkalmából a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság  2018-ra Mátyás király-emlékévet hirdetett. Az 

eseménysorozat a Magyarság Házának szervezésében a héten ünnepélyesen megnyílt. 

Kárpátalján több egyházi-és civil szervezet támogatja a nehéz sorban élőket, többek között 

Beregszászon. Az Ökumenikus Segélyszervezet élelmiszerrel, tűzifával, gyermekeket felkaroló 

programokkal segíti a legszegényebbeket. A Segélyszervezet legújabb programja keretében a 

magyarországi Megyei Jogú Városok Szövetsége 100 millió forinttal támogatja a kárpátaljai 

nehéz körülmények között élő családokat. 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója egész életét 

az Erdélyben nehéz körülmények között élő gyerekek felkarolásának, támogatásának 

szentelte. Csaba testvér a cselekvő szeretet példáját mutatja és adja át minden embernek, 

akivel csak találkozik. Újévi köszöntőjében is ezen üzenetet fogalmazza meg. 

A hivatali ügyintézés, a városvezetés vagy éppen a jogi szaknyelv alapjaiba is betekintést 

nyújtott a fiatal pályakezdőknek az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági 

Szervezetének Felnőttképzés című előadássorozata. A szervezet tapasztalatai szerint, a 

legtöbb erdélyi fiatal úgy kerül ki az egyetemekről, hogy alig tud valamit a mindennapi felnőtt 

élet dolgairól. Az érdeklődők minden kérdésükre választ kaphattak az első székelyudvarhelyi 

előadáson, amelyet civilek szerveztek. 

Idén is megrendezik a Kölcsey Ferenc Szónokversenyt, amelyet a „Minden morzsa számít” 

Közösségépítő és Segítő Egyesület, a Kölcsey Társaság valamint a társszervezők már 

hagyományosan a magyar kultúra napjának alkalmából hirdetnek meg. A 2010-ben induló 

versenyt az első pár évben csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szervezték meg, mára 

azonban már Kárpát-medencei szintű megmérettetéssé nőtte ki magát. Így az anyaországi 

középiskolások mellett partiumi, délvidéki és felvidéki fiatalok is megmutathatják tudásukat. 

A Magas-Tátra szlovákiai oldalán szinte már hagyományosan, a tél első hónapjában ismét egy 

lélezgetelállító látványosságot, egy jégkatedrálist építettek a hegyekben. A gyönyörű 

jégtömbökből épült, fagyasztott dóm tervezését Gaudí Sagrada Família székesegyháza ihlette, 

amit 1882-ben kezdtek el építeni, a mai napig sem fejeztek be. A jégkatedrális viszont 

elkészült és a tervek szerint húsvétig várja látogatóit. 

A szatmár és máramaros megyei magyarság közösségi élet fontos részét képezi a magyar 

színjátszás. A nézők száma minden évadban meghaladja a 70 ezret. Már készülnek a 

következő évadra, ami ünnepi lesz, hiszen 65 éves a Harag György Társulat. 

A külhoni magyarok nemcsak a magyarországi TV  és rádiócsatornákat nézik és hallgatják 

szép számban, de  az interneten hozzáférhető magyar tartalmakat is szívesen böngészik. 

Például a videómegosztó csatornákat és az oda feltöltött kisfilmeket. A rajongóknak ma már 
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arra is van lehetősége, hogy kedvenc videósaikkal személyesen is találkozhassanak. Ilyenkor 

az előadások játékok, kvízek kapcsán tanácsokra és ötletekre is szert tehetnek. A 

Magyarországon megrendezett show-műsorokra szívesen mennek felvidékiek is. 

 

Öt kontinens 

2018. január 13. – Duna World 

 

Dr. Rákóczy György, a manchesteri magyar közösség motorja, az angliai magyar orvos és 

pedagógustalálkozó szervezője, továbbá a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak 

mentora. A magyar diaszpóráért végzett munkája mellett a tudományos élet találmányaiért is 

rajong. Nemrég olyan felfedezést tett, amely több millió kertész, és háztáji gazda életét teheti 

könnyebbé. 

 

Los Angelesben 5 évvel ezelőtt alakult meg az eredmények megbeszélésére, egymás kutatási 

területének megismerésére lehetőséget adó magyar tudós klub, amelyhez Oláh György is 

csatlakozott tiszteletbeli elnökként. Ismerjék meg összeállításunkból a USA Nyugati parti 

Magyar Tudós Klubot. 

 

Magyar nyelvű rádiójuk és színházuk is van a Kanadában élő magyaroknak. Vancouverben 

igen aktívak a hagyományőrző csoportok. Klub- és filmnapokat tartanak, báloznak, sőt még 

vadászni is járnak az itt élő magyarok. Itt működik több mint 60 éve az Első Magyar 

Református Egyház is. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-01-13-i-adas/

