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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a magyar kormány kész a megállapodásra, ha az találkozik a 
kárpátaljai magyarok érdekével 
2018. január 18. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Kárpátalja  

A magyar kormány kész a konzultációra és a megállapodásra is az ukrán oktatási törvény 

ügyében, de csak ha akkor, annak tartalma a kárpátaljai magyarok érdekével, akaratával 

találkozik - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. 

A tárcavezető megbeszélést folytatott Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnökével, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Magyarországnak 150 ezer 

érve van arra, hogy miért érdekelt az erős és demokratikus Ukrajnában, a jó magyar-ukrán 

együttműködésben, hiszen 150 ezer magyar él Ukrajna területén, alapvetően 

Kárpátalján.  Szijjártó Péter kifejtette: a határokon túl élő minden magyar nemzeti közösség 

érdeke az adott ország és az anyaország jó együttműködése, ezért törekednek az 

együttműködésre a kölcsönös tisztelet alapján minden szomszédos országgal. Kijelentette: 

Magyarországnak továbbra is az az álláspontja, hogy ez a törvény ellentétes a nemzetközi és 

az európai jogszabályokkal, a kétoldalú megállapodásokkal, így az ukrán-magyar 

alapszerződéssel. 

 

Grezsa István átadta a Kárpátalja megyei gyermekkórház felújított 
tetőszerkezetét 
2018. január 18. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Kárpátalja 

Ünnepélyesen átadta a Kárpátalja Megyei Gyermekkórház fertőző osztályának 4,5 millió 

forintos magyar kormánytámogatással felújított tetőszerkezetét Grezsa István kormánybiztos 

csütörtökön Munkácson. Az átadási ünnepségen Grezsa István, a Miniszterelnökség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta, közel két évvel 

ezelőtt járt a megyei gyermekkórházban, ahol megdöbbenéssel tapasztalta, hogy évek óta 

beázik a fertőző osztály több mint száz éves épületének a teteje, és méltatlan körülmények 

között folyik a betegek gyógyítása. Ekkor született a döntés arról, hogy Magyarország 4,5 

millió forinttal járul hozzá a mintegy 800 négyzetméternyi tetőszerkezet felújításához, de 

bürokratikus akadályok miatt a munkálatokat csak mostanra sikerült befejezni - tette hozzá. 

 

Kelemen Hunor: az ellenzéki oldalon egyetlen olyan párt sincs, akivel érdemi 
párbeszédet lehetne folytatni  
2018. január 18. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió 

elemen Hunor az RMDSZ elnöke rádióinterjút adott csütörtök délután a Marosvásárhelyi 

Rádió műsorában, amelyben elmondta, hogy mivel egy év alatt ez lesz a harmadik 

miniszterelnöke az országnak, ő úgy érzi, hogy a szociáldemokraták sem tudják, hogy mihez 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/01/18/a-kormany-kesz-a-megallapodasra-ha-az-talalkozik-a-karpataljai-magyarok-erdekevel/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/01/18/a-kormany-kesz-a-megallapodasra-ha-az-talalkozik-a-karpataljai-magyarok-erdekevel/
http://magyaridok.hu/kulfold/grezsa-istvan-atadta-karpatalja-megyei-gyermekkorhaz-felujitott-tetoszerkezetet-2698981/
http://magyaridok.hu/kulfold/grezsa-istvan-atadta-karpatalja-megyei-gyermekkorhaz-felujitott-tetoszerkezetet-2698981/
http://itthon.transindex.ro/?hir=50240
http://itthon.transindex.ro/?hir=50240


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 19. 
2 

kezdjenek a kormányzással. Kelemen Hunor hozzátette, hogy ha a PSD így folytatja, akkor a 

2020-as választásokig még lesz öt-hat miniszterelnöke az országnak. „Így nem lehet 

kormányozni”, szögezte le a pártelnök. Kelemen elismételte, amit már korábban is mondott: 

mivel nem ismeri Victoria Dăncilăt ezért nem akar sem véleményt megfogalmazni sem pedig 

előítéletekkel viseltetni a személye iránt. „A politikában a legfontosabbak a személyes 

tapasztalatok, nem pedig az, hogy bizonyos politikusokról mit mond a sajtó” - mondta.  

 

Fidesz: Gyurcsány lebontaná a kerítést, de gyűlöli a határon túli magyarokat 
2018. január 18. – MTI, Magyar Idők, Lokál  

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök támogatja a bevándorlást, 

lebontaná a kerítést, de szemmel láthatólag gyűlöli a határon túli magyarokat. A nagyobbik 

kormánypárt a Demokratikus Koalíció országgyűlési határozati javaslatára reagált az MTI-

hez eljuttatott csütörtöki közleményében. Az ellenzéki párt annak a "tömeges csalásnak" 

vetne véget, hogy "ukrán állampolgárok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010 óta 

tömegesen létesítenek fiktív lakcímet".   A Fidesz hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc pártelnök 

legújabb akciója újabb támadás a határon túli magyarok ellen. Az ő kormányzása idején 

pontosan ugyanazok a nemzetközi egyezmények voltak hatályban és ugyanaz volt a jogi 

gyakorlat, mint ma. Ha változtatni akar, miért nem akkor tette, amikor kormányon volt? - 

tették fel a kérdést. 

 

Harmincezer székely zászlót akar kiosztani a csíkszéki háztartásoknak az RMDSZ 
2018. január 18. – MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Mihai Tudose volt miniszterelnök akasztásra utaló nyilatkozatára reagálva a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csíki területi szervezete bejelentette: székely zászlót 

ajándékoz valamennyi csíkszéki háztartásnak. Az erről szóló szerdai közleménye kapcsán 

Borboly Csaba, a csíki RMDSZ-szervezet elnöke csütörtökön nyilatkozott az MTI-nek. 

Elmondta: megközelítőleg 30 ezer háztartással számolnak, és nemcsak a házak, hanem a 

városi tömbházak lakóinak is felajánlják a székely zászlót. Arra a kérdésre, hogy adnak-e 

román családoknak is zászlót, Borboly Csaba elmondta: a tervek szerint minden háztartásnak 

felajánlják, de nyilván senkit nem köteleznek arra, hogy elfogadja az adományt. 

 

Felmérés: kikezdhetetlen a PSD-ALDE-koalíció népszerűsége 
2018. január 18. – Krónika 

Hiába számítottak arra az ellenzéki pártok, hogy miután a kormány fő erejét adó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) hét hónapon belül másodszor is megbuktatta saját 

miniszterelnökét, egy esetleg kikényszerített előre hozott választást követően magukhoz 

ragadhatják a hatalmat. Egy, a CURS közvélemény-kutató által január 3. és 10. között, 1068 

fős mintán készített, csütörtökön nyilvánosságra hozott felmérés szerint ugyanis a PSD most 
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is toronymagasan vezetve megnyerné a választásokat, és tovább kormányozhatnak koalíciós 

partnerével, a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE). A felmérés szerint a PSD a 

voksok 42 százalékát megszerezve nyerne, ami mintegy 3 százaléknyi csökkenés a 2015 

decemberében elért eredményhez képest. 

 

Kuriózum a Székelyföld a románoknak, egyre többen csodálkoznak rá 
2018. január 18. – Krónika 

Jelentősen emelkedett a hazai, román látogatók aránya a kézdivásárhelyi múzeumban. Az 

idei tervekről, a kiállításokról, fejlesztésekről is beszélt a Krónikának Dimény Attila, a 

kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum vezetője. Dimény Attila úgy értékelt, 

változatlanul évente mintegy 11–12 ezer látogatója van a közgyűjteménynek, viszont a 

látogatottság több szempontból is változó tendenciákat mutat. „Azt tapasztaljuk, hogy míg 

korábban a magyarországi vendégturizmus dominált, és áprilistól októberig rengeteg 

autóbusz érkezett az anyaországból, ez változni látszik. Növekvő tendenciát mutat az egyéni 

látogatók száma, ezen belül pedig jelentősen emelkedett a hazai, román látogatók aránya a 

kézdivásárhelyi múzeumban. Egyre több román turista érkezik megnézni a 

gyűjteményeinket, sokan közülük nem csupán idetévednek, hanem célirányosan jönnek. Ez a 

tudatosság egyre gyakoribb. Ugyanakkor kevesebb az autóbusszal érkező csoport” – ecsetelte 

Dimény Attila. 

 

Román centenárium: sajátos módon ünnepelnek Kovászna megyében  
2018.január 18. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sajátos módon emlékeznek meg Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának 

centenáriumáról a székelyföldi Kovászna megyében: főként olyan embereket köszöntenek, 

akiknek tevékenysége a románok és magyarok közeledését szolgálta. Tamás Sándor, a megyei 

önkormányzat elnöke, és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki közös 

sajtótájékoztatóján elmondta, részt vesznek a prefektus által összehívott megyei 

emlékbizottságban, és elsősorban azoknak a megyében született személyiségeknek az 

ünneplésével kívánnak hozzájárulni a centenáriumi eseménysorozathoz, akik az országnak is, 

a helyi közösségnek is dicsőséget, elismerést hoztak, és tevékenységük által a románok és 

magyarok közeledését szolgálták.  

 

Nem gyűlnek Magyarországon a Minority SafePack aláírásai  
2018. január 18. – transindex.ro 

Április elején lejár a Minority Safepack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés 

határideje, de a szükséges egymillió aláírásnak még a fele sincs meg, írja cikkében az 

azonnali.hu. Az ügyet korábban támogatásukról biztosító pártok egyelőre nem nagyon gyűjtik 

az aláírásokat: a Jobbik, a Fidesz, az LMP és a Momentum közül egyik párt aktivistái sem 

gyűjtik a szignókat, holott mindannyian felvállalták az ügyet. Az európai polgári 

kezdeményezést az RMDSZ-es Vincze Loránt által vezetett FUEN, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója indította: a lényege, hogy az EU ajánlásokkal, egyes területeken pedig 
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egyenesen kötelező jogalkotási aktusokkal segítse a kisebbségek érvényesülését az 

állampolgárságuk szerinti országokban, elsősorban a nyelvi jogok terén.  

 

Sokkal több magyar gyerek született tavaly Kolozsváron, mint egy évvel 
korábban  
2018. január 18. – transindex.ro 

2017-ben 491 gyereket kapott magyar keresztnevet a kolozsvári polgármesteri hivatal 

összesítése szerint, ez jelentős növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. 2016-ban 

396 gyerek kapott magyar keresztnevet a polgármesteri hivatal közlése szerint (bár egy 

korábbi, az anyakönyvi hivataltól származó belsős információban még arról volt szó, 416 

magyar gyerek született, de ez a különbség adódhat abból is, hogy nem mindig egyértelmű a 

választott keresztnév), és 95-tel kevesebb, mint ahányat 2017-ben kereszteltek magyar 

keresztnévre. 

 

A szövetség kielemzi a kormánypárttal kötött, „felemás megítélésű” 
együttműködést 
2018. január 19. – Krónika 

Az RMDSZ még az új parlamenti ülésszak előtt, közös frakcióülés keretében akarja 

felülvizsgálni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kötött, „finomvegyes megítélésű” parlamenti 

együttműködési megállapodást – tudta meg a Krónika a szövetség frakcióvezetőitől. A PSD 

tervei szerint egyébként még a hónap vége előtt felállhat az új kormány. Az ellenzéki pártok 

egy része az államfőt bírálja, amiért kormányalakítási megbízást adott Viorica Dăncilának. A 

PNL elnöke, Ludovic Orban ráadásul már előre megpróbálja az RMDSZ nyakába varrni, ha a 

Dăncilă-kormány bizalmat kap a parlamentben. 

 

Magyar kézben a Pannónia 
2018. január 19. – Krónika, transindex.ro 

A Digi24 hírtelevízió tudomása szerint Leisztinger Tamás magyarországi vállalkozó vásárolta 

meg Szatmárnémeti emblematikus műemlék épületét, a Pannónia szállót (mostani nevén 

Dacia). A hírtelevízió honlapján közzétett, Szatmárnémetiben készült riport szerint a 

megkérdezett helybeliek láthatólag elégedettek azzal, hogy a szálloda új tulajdonos kezébe 

került, és remélik, hogy a lerobbant épületet hamarosan felújítják. Az írásból kiderült 

továbbá, a Szatmár megyei hatóságok szerint az adásvételi szerződében olyan záradékot is 

rögzítettek, amely kimondja, hogy a felek a szerződés aláírását követő hat hónapban még 

meggondolhatják magukat és visszaléphetnek. 

 

De mi lesz az akasztással? 
2018. január 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a kormányfőcsere után sem szabad hagyni, hogy az akasztós 

kijelentés feledésbe merüljön. Nem csupán a PSD-nek, hanem a teljes romániai politikumnak 

is állást kell foglalnia vele kapcsolatban. Ha nem teszik meg, és nem utasítják el, akkor azt a 
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látszatot keltik, hogy egyetértenek vele – ez egyébként érzésünk szerint nem is áll annyira 

távol a valóságtól. Ennek nyomán pedig legitimálják a kisebbségi – bármilyen kisebbségi! – 

jogkövetelésekkel szembeni alpári, erőszakra buzdító retorikát. Márpedig az elég érdekes 

fénybe helyezi Romániát és vezetőit, ha az önmagát a kisebbségekkel szembeni tolerancia 

mintaképének hirdető ország politikai elitje a gyűlöletbeszéd iránt mutatja a legnagyobb 

toleranciát”. 

 

Igazgatót keres a nemzetiségi kisebbségi kultúra osztálya 
2018. január 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Hét év elteltével újból működik a kulturális minisztériumban a kisebbségi kulturális osztály, 

amely a nemzeti kisebbségek kultúrpolitikájával hivatott foglalkozni. Az osztályra most 

igazgatót keresnek. „A Kisebbségi Kulturális Alap után ez az osztály volt a második kiemelt 

célom. Ezzel ugyanis nagy hiányt pótolunk a hazai nemzeti kisebbségek kulturális életében” – 

mondta Rigó Konrád államtitkár, aki szerint a pénzügyi támogatási rendszer mellett 

nélkülözhetetlen a koncepcionális és stratégiai anyagok kidolgozása. 

 

A tervezett ütemben zajlik az új Duna híd építése 
2018. január 18. – bumm.sk 

Egyre látványosabbak az új Duna híd építésének munkafolyamatai. Négy támasznál már a 

próbacölöpöket készítik és vizsgálják azok terhelhetőségét. Tavasszal megkezdődhet a 

végleges cölöpözés, a kivitelező áprilisra ígéri a látogatóközpont felépítését. A tervek szerint a 

600 méter hosszú hídon kétszer egysávos főút vezet majd át, valamint kerékpárutat és járdát 

is kialakítanak, a belterület közelsége miatt közvilágítást, az egyedi szerkezet miatt a pilon és 

a kábelek díszkivilágítást kapnak.  

 

A füleki vár felkerült a felújítás szempontjából elsőbbséget élvező műemlékek 
jegyzékére 
2018. január 18. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

A füleki vár felkerült a felújítás és védelem szempontjából prioritást élvező állami műemlékek 

jegyzékére. Ez a lépés a város és a vármúzeum számára új lehetőségeket teremt a felújítást 

érintő pályázatokat tekintve. A lista bővítése a műemlékállomány 2017-2022-ig terjedő 

időszakot átfogó védelmi stratégia keretén belül került jóváhagyásra tavaly decemberben. A 

jegyzékben olyan műemlékek szerepelnek, amelyek a leginkább rászorulnak a felújításra és az 

állagmegóvásra. A füleki önkormányzat fenntartása alá tartozó Füleki Vármúzeum bekerült 

erre jegyzékbe. 
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A magyar kormány családtámogatási programjairól nyilatkozott Babity János 
2018. január 18. - Pannon RTV 

Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja az anyasági támogatás és a babakötvény 

részleteit ismertette a Pannon RTV felkeresésére. Két családtámogatási lehetőséget nyújt a 

magyar állam a határon túli magyaroknak. Az egyik az anyasági támogatás, a másik pedig a 

babakötvény, avagy a fiatalok életkezdési támogatása. A támogatásokról nyilatkozott Babity 

János, Magyarország szabadkai főkonzulja a Pannon RTV-nek. 

 

Új harangot kap az óbecsei Árpád-házi Szent Margit-templom 
2018. január 18. - Pannon RTV 

A hívők adományaiból megvásárolt harang tavaszra kerül majd végső helyére, a harangláb 

alá. Új templomharangot szenteltek fel püspöki szentmise keretében Óbecsén, Szent Margit 

ünnepén, az Árpád-házi Szent Margit plébánia búcsúján. Szépen szól az új harang az óbecsei 

Árpád-házi Szent Margit plébánián. A torony nélküli újfalusi templom udvarán lévő 

harangláb alatt eddig csak egy kis lélekharang kísérte a szertartásokat, a jövőben azonban egy 

annál jóval komolyabb harangot is meg lehet kongatni. 

 

Szabadkai diákotthonokat is felújítanak 
2018. január 18. – Pannon RTV 

Szabadkai diákotthonokat is felújítanak idén, és Palicson is kialakítanak egyet. Az Oktatási 

Minisztérium már kiírta a pályázatot a kivitelezők számára. A vajdasági településeken kívül 

Požarevacon, Šabacon, Sjenicán és Kragujevácon is renoválják a diák- és egyetemi 

otthonokat. Az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának kölcsönéből 490 ezer eurót különítettek 

el erre a célra. 

 

Jubilált az ungvári Hungarológiai Központ 
2018. január 18. – Kárpáti Igaz Szó 

2018. január 12-én nemzetközi tudományos konferenciát rendezett az ungvári Hungarológiai 

Központ, mivel harminc év telt el azóta, hogy 1988. január 12-én az Ungvári Állami Egyetem 

rektora kiadta 15-05. sz. rendeletét a Hungarológiai Központ szervezési, előkészületi 

munkálataira. Igazgatónak Lizanec Péter professzort, a filológiai tudományok doktorát 

nevezte ki, aki azóta is töretlen energiával irányítja az intézményt. A konferenciáról Horváth 

Katalin nyelvész, az egyetem nyugalmazott docense írt beszámolót a Kárpáti Igaz Szó 

számára. 

 

Betlehemes forgatag a skanzenban 
2018. január 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Immár több éves hagyomány, hogy az ungvári falumúzeumban adnak találkozót egymásnak a 

megyében élő nemzetiségek betlehemesei, műkedvelő szólistái és néptáncosai, hogy 
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bemutassák karácsonyi szokásaikat, ízelítőt adjanak az ide látogató turistáknak jellegzetes 

ünnepi ételeikből, italaikból. 

 

Dédapám Nagy Háborús története 
2018. 01.18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az első világháború jóformán egyetlen magyar család mellett sem ment el nyomtalanul. Vagy 

halottjai vagy sérültjei vagy túlélői voltak az egykori Vas vármegye családjainak is. A Nagy 

Háború végének centenáriumán most Vas megyéből egy pályázati felhívással szeretnének 

családi emlékeket gyűjteni muravidékiektől is. A szervező a szombathelyi központú Savaria 

Megyei Hatókörű Városi Múzeum, illetve a Szülőföld Könyvkiadó. A kiadó igazgatója, Farkas 

Csaba mondja el Szabó Márk telefonos interjújában a részleteket. 

 

„A magyar kormány továbbra is minden segítséget megad” 
2018. január 18. – kepesujsag.com 

Az elsők között gratulált a HMDK új elnökének Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki azt 

írta, hogy Jankovics Róbert új megbízásával is elismerték eddigi munkáját, megerősítve 

2016-ban adott felhatalmazásukat parlamenti képviseletükre. 

 

Exportkonferencia a külpiacra lépés elősegítése érdekében 
2018. január 18. – kepesujsag.com 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) első alkalommal szervezett exportkonferenciát 

Horvátországban. Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazgatója elmondta, a gazdaságfejlesztési 

programban nyertes horvátországi magyar pályázók mintegy 210 millió forint értékben 

vásároltak termelőeszközöket és különböző mezőgazdasági berendezéseket magyarországi 

cégektől. 

 

Felújították székházukat a nagypiszanicai magyarok 
2018. január 18. - kepesujsag.com 

Eredményes volt a 2017-es év a Nagypiszanicai Magyarok Közössége számára. Az egyesület 

művészeti csoportjainak számos fellépésük volt, amelyek által újabb kapcsolatokat is 

építettek. Arra pedig külön is büszkék, hogy a tavalyi évben sikerült felújítani székházukat, 

így tevékenységükhöz méltó környezetben dolgozhatnak tovább. 

 

Az Ernestinovói járás megfelezte a magyar kisebbségi önkormányzat 
támogatását 
2018. január 18. – kepesujsag.com 

Az Ernestinovói járási magyar kisebbségi önkormányzata aktív társadalmi-kulturális 

tevékenységet folytat a magyar identitás erősítése érdekében. Idei évi működését viszont 
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megnehezítette a járás azzal a döntésével, hogy az eddigi 71 500 kúna helyett mindössze 35 

ezret bocsátott rendelkezésére. A határozatra válaszul Kelemen Dávid, a kisebbségi 

önkormányzat elnöke lemondott tisztségéről. 

 

Nemzetközi Ifjúsági Tenisztorna Felsőpulyán 
2018. január 18. – volksgruppen.orf.at 

A január 15. és 21. között megrendezésre kerülő ITF Junior Tour 18 & Under für Girls und 

Boys nemzetközi tenisztornán Felsőpulyán 227 lány és fiú méreti meg magát az egész 

világból, összesen 35 országból. 

 

Védők és építők – kötetbemutató 
2018. január 18. – volksgruppen.orf.at 

Bécsben mutatkozik be a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az „Europa“-Club bécsi 

magyar kultúregyesület meghívására. A január 20-án, szombaton 19 órakor kezdődő 

rendezvényen bemutatják a „Védők és építők - Magyarok a keresztény Európában“ című 

kötetet, kultúrális műsort adnak a soproni Szent Orsolya Katolikus Iskola diákjai. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. január 18. – Kossuth Rádió 

 

Romániának százéves történelmében először van női kormányfője 

"Úgy döntöttem, adok még egy esélyt a Szociáldemokrata Pártnak” - mondta Klaus Johannis 

román elnök. Romániának, százéves történelmében először van női kormányfője - írják a 

román lapok, és kiemelik, jóllehet komoly múltja van a szociáldemokrata pártban, Viorica 

Dancila asszony tevékenysége eléggé ismeretlen még a román polgároknak is.  A Határok 

nélkül riportere Korodi Attila parlamenti képviselőt, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetőjét hívta fel telefonon. 

 

Hajrájába érkezett külhonban a regisztrációs kampány 

Hajrájába érkezett külhonban a regisztrációs kampány. Az Erdélyi Magyar Néppárt Erdély-

szerte karavánt indít, hogy hatékonyan elősegítse a regisztrációt. Annak, aki szavazni szeretne 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
Ő

rv
id

é
k

 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2890328/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2890341/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-18_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 19. 
9 

az április 8-i választásokon, március 25-ig kell regisztrálnia. A Néppárt Bihar megyei vezetője 

felhívta a figyelmet arra is, hogy a Nemzeti Választási Iroda értesítést küld a sikeres 

regisztrációról. A karavánon összegyűjtött íveket az Erdélyi Magyar Néppárt munkatársai 

eljuttatják a kolozsvári főkonzulátusra.  

 

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata idén is megszervezi a felvételi 

felkészítőt az érettségiző középiskolásoknak 

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata idén is megszervezi a felvételi felkészítőt az 

érettségiző középiskolásoknak. Az érdeklődők január 31-ig jelentkezhetnek. Az internetes 

felkészítés mellett tantermi foglalkozások is lesznek. Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti 

Tanács oktatási bizottságának a tagja a Határok nélkül munkatársának mondja el a 

részleteket. 

 

Beszélgetés Kocis Béla kommandói polgármesterrel és Opra Béla 

iskolaigazgatóval 

Iskolát Kommandónak - emlékszünk még a tavalyi felhívásra, miután leégett a kis 

háromszéki, hegyi település iskolája? Sokan siettek a bajbajutottak segítségére és a támogatók 

jóvoltából gyorsan rendbehozták az épület megmaradt részét, folytatódhatott a tanítás. A 

helyi elöljárók szerint tavasszal megkezdődik egy új iskola építése. Kocsis Béla kommandói 

polgármestert és Opra Béla iskolaigazgatót halljuk. 

 

A Délvidéken egyre több lesz a családi vállalkozás a magyar kormány által 

támogatott Prosperitati pályázatoknak köszönhetően 

A Délvidéken egyre több lesz a családi vállalkozás a magyar kormány által támogatott 

Prosperitati pályázatoknak köszönhetően. Az egyéni vállalkozók mára már azt is felismerték, 

hogy együtt még sikeresebbek lehetnek, ezért a kisszövetkezetek, érdekvédelmi szervezetek is 

egymás után alakulnak. Óbecsén népszerű a gyümölcspálinka, a kézműves sör, a frissen 

préselt almalé. Termékeiket a termelők a zentai gasztro-kiállításon népszerűsítették, ahol két 

óbecsei termelővel beszélgetett Németh Ernő.  

 

Szerdán tartotta közgyűlését a temesvári Várbástya Egyesület 

Szerdán tartotta közgyűlését a temesvári Várbástya Egyesület. A legfontosabb napirendi pont 

az idei szeptemberi Temesvári Magyar Napok megszervezése. Emellett számos új ötlet is 

felmerült, nem utolsó sorban a közgyűlésnek is helyet adó új székhely hasznosítása, amelyet a 

város egyik patinás terén bérel az egyesület.  
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A csonka szatmári református egyházmegye tíz éve tart kapcsolatot a Kézdi-

orbai egyházmegyével 

A csonka szatmári református egyházmegye tíz éve tart kapcsolatot a Kézdi-orbai 

egyházmegyével. A közelmúltban megszervezett találkozó nemcsak hitbéli, hanem baráti 

kapcsolatairól is szól.   

 
 


