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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér: a magyar a megmaradás nemzete 
2018. január 21. – MTI, hirek.sk, origo.hu, 888.hu  

A történelem ugyan szétválasztotta és szétszórta, de a kultúrájuk megtartja a magyarokat, 

ezért a magyarság nem a szétesés és a szétszóródás, hanem a megmaradás nemzete – 

jelentette ki Kövér László Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a magyar kultúra napja 

alkalmából rendezett ünnepségen vasárnap. Az Országgyűlés elnöke a helyi művelődési 

központ teljesen megtelt nagytermében tartott ünnepségen “a nyelvben és a hitben 

gyökerező” magyar kultúra össze- és megtartó erejéről, a kultúra szerepéről, a közösségre 

gyakorolt hatásáról és megtartásának fontosságáról beszélt. 

 

Magyar kormánytámogatással költözhettek új székházba ausztriai magyar 
szervezetek 
2018. január 21. – MTI, Magyar Idők, Vajdaság.MA, Webrádió, Gondola 

Több mint 10 millió forintos kormányzati támogatással költözhetett új székházba az Ausztriai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) és több más magyar szervezet az osztrák 

fővárosban – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap 

Bécsből telefonon az MTI-nek. Az államtitkár a vasárnapi avató ünnepség után ismertette, 

hogy a kormány 9,4 millió forintot biztosított az ingatlan bérlésére, további egymillió forintot 

pedig a szükséges berendezések megvásárlására. A szervezetek korábban bérelt helyükről a 

múlt év végén költözni kényszerültek, ezért fordultak segítségért a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkárságához – tette hozzá. 

 

Az írországi magyarság megtartotta kultúrájához való ragaszkodását 
2018. január 21. – MTI, Kormány.hu, OrientPress, Webrádió, Erdély.ma, PestiSrácok, 

Vajdaság.ma, zaol.hu, veol.hu, feol.hu, baon.hu 

A magyar kultúra az a kötelék, amely összefűz minket, magyarokat, akár tengereken vagy 

óceánokon keresztül is – hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára a Magyar Kulturális Napok Családi fesztiváljának megnyitóján 

Dublinban. A politikus, aki háromnapos hivatalos látogatásra érkezett a dublini és corki 

magyarsághoz, örömét fejezte ki, hogy egy olyan európai városban köszöntheti a magyar 

kultúra napját, amelynek magyar lakói kétezer kilométerre a hazától is megtartják 

magyarságukhoz és kultúrájukhoz való ragaszkodásukat. A Magyar Kormány minden 

magyarhoz szólni kíván Pozsonytól Kolozsvárig, Vancouvertől Melbourne-ig, és minden 

magyart támogatni kíván abban, hogy ne veszítse el azt a köteléket, amely hazájával és 

nemzettársaival összefűzi. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180121195714/Kover-a-magyar-a-megmaradas-nemzete.html
http://magyaridok.hu/kulfold/magyar-kormanytamogatassal-koltozhettek-uj-szekhazba-ausztriai-magyar-szervezetek-2707864/
http://magyaridok.hu/kulfold/magyar-kormanytamogatassal-koltozhettek-uj-szekhazba-ausztriai-magyar-szervezetek-2707864/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/az-irorszagi-magyarsag-megtartotta-kulturajahoz-valo-ragaszkodasat
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Rákóczi Szövetség: az unió összes országában alá lehet írni az őshonos 
kisebbségvédelmi kezdeményezést 
2018. január 20. – MTI, hirado.hu   

Az Európai Unióban nincs szabályozása az őshonos kisebbségeknek, az erre irányuló 

kezdeményezést az összes tagországban alá lehet írni - hívta fel a figyelmet Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség főtitkára szombaton az M1 aktuális csatornán. Elmondta: a szövetség 

fontosnak tartja, hogy Magyarországon minél többen írják alá az őshonos kisebbségvédelmi 

kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Csáky Csongor szerint az egymillió aláírás április 3-áig 

meglesz, az Európai Bizottságnak pedig az üggyel foglakoznia kell. A szabályozásban az 

Európában élő több mint 50 millió őshonos kisebbségi, ezen belül a több mint 2 millió 

határon túli magyar garanciát kapna arra, hogy nyelvüket, kultúrájukat meg tudják őrizni. 

 

Alig érthető felvételt készített a titkosszolgálat Horváth Anna ügyében 
2018. január 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem tudták lejátszani a Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester ügyében a vádemelés 

alapjául szolgáló, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által készített hangfelvételt a pénteki 

tárgyaláson, a rögzített beszélgetés ugyanis egyszerűen nem hallatszott. A Kolozs megyei 

táblabíróságon zajlott tárgyalás egyébként szinte tévékabarénak is beillett volna, amiben 

ezúttal a legnagyobb kihívással az informatikus szakembernek kellett szembenéznie, aki 

igyekezett minden eszközzel hallhatóvá és érthetővé tenni a felvételt.  

 

Az angol tantárgyversenyek bojkottjára szólít a Minta a Krónika cikke nyomán 
2018. január 19. – Krónika 

Az angol nyelvű tantárgyversenyek bojkottjára kéri az illetékeseket a Minta azok után, hogy a 

Krónika feltárta: labdába se rúghatnak a magyar anyanyelvű diákok román társaik mellett a 

megmérettetésen egy új szabályozás miatt. A Minta teljes mértékben elfogadhatatlannak 

tartja a szabályozást, amely ellentmond számos, Románia által elfogadott dokumentumnak 

is. „A magyar középiskolásokat eleve vesztes csatába akarják vinni, hogy ott csúnyán 

elbukjanak és mutogathassák majd a statisztikákat gúnyos mosollyal az arcukon” – 

állapította meg felhívásában Tőke Ervin. 

 

Korodi Attila: Az RMDSZ jelen esetben egyetlen politikai párttal sem akar 
kormánykoalícióra lépni  
2018. január 19. – transindex.ro 

Az RMDSZ azután dönt, hogy megszavazza-e a Dăncilă-kabinetet a parlamentben, miután 

ismertetni fogják azoknak a személyeknek a névsorát akik részt vesznek majd a 

kormányzásban és ismertetik a kormányprogramot, nyilatkozta Korodi Attila a szövetség 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/01/20/az-unio-osszes-orszagaban-ala-lehet-irni-az-oshonos-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezest/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/01/20/az-unio-osszes-orszagaban-ala-lehet-irni-az-oshonos-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezest/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alig-ertheto-felvetelt-keszitett-a-titkosszolgalat-horvath-anna-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-tantargyversenyek-bojkottjara-szolit-a-minta-a-kronika-cikke-nyoman
http://itthon.transindex.ro/?hir=50249
http://itthon.transindex.ro/?hir=50249


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 22. 
3 

képviselőinek vezetője. Az RMDSZ képviselője elmondta, hogy a párt még vár a döntés 

meghozatalát illetően, véleménye szerint még lehetetlen meghozni egy objektív döntést az 

ügyben. Korodi elmondta, hogy ha a PSD-ALDE koalíció és Viorica Dăncilă miniszterelnök-

jelölt tárgyalni akar a párttal, akkor erre sor fog kerülni, várhatóan a jövő hét folyamán.  

 

Csoma Botond képviselő: a parlamenti munka többnyire csapatmunka 
2018. január 19. – maszol.ro 

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

faggatta az elmúlt egy év tapasztalatairól, akik első mandátumukat töltik a törvényhozói 

testületben. Csoma Botondot, az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjét kérdezték a parlamenti 

folyósók hangulatáról, a parlamenti munka műhelytitkairól. 

 

Kelemen Hunor kérést fogalmazott meg a román politikusok felé 
2018. január 19. – maszol.ro, Krónika 

Ha ebben az ütemben folytatja a mostani kormánykoalíció, akkor 2020-ig, a parlamenti 

ciklus végéig öt-hat miniszterelnökre is szükség lesz, bár ez az országnak egyáltalán nem tesz 

jót – sem a gazdaságnak, sem a fiskális politikának, a beruházóknak, de az adófizetőknek sem 

– hangsúlyozta az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének pénteki küldöttgyűlésén Kelemen 

Hunor szövetségi elnök. 

 

Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök: tanulóév volt számomra 2017 
2018. január 19. – maszol.ro 

Tizenhat évnyi helyi önkormányzati tapasztalattal a háta mögött 2016-ban a Maros megyei 

tanács elnökévé választották. Péter Ferencet az elmúlt év kihívásairól, megvalósításairól, idei 

terveiről kérdezték. 

 

Állandósuló mélyrepülés 
2018. január 19. – Nyugati Jelen 

Megállítható-e egyáltalán a Hunyad megyei magyarság drasztikus apadása? Kevesebb mint 

húsz év alatt, az 1992-es és a 2011-es népszámlálások között a magyar közösség létszáma 

felére csökkent, 32 000-ről 16 000-re. A mélyrepülés sajnos nem a statisztikai 

manipulációból adódik, a magyar egyházak adatai ugyanis évről évre megerősítik a drasztikus 

fogyatkozást. 2017 sem volt különb, a temetések száma többszörösen meghaladja a 

keresztelőkét, szinte minden egyes egyházközségben. Sőt, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a 

keresztelők és az esküvők száma együttvéve fele vagy harmadannyi, mint a temetéseké, s 

immár nemcsak a magyar nemzeti egyházaknak számító reformátusoknál és unitáriusoknál, 

hanem az egyetemes jellegű római katolikusoknál is egyre inkább. 

 

Benkő Erika képviselő: a nyelvi és kisebbségi jogok a vesszőparipám 
2018. január 21. – maszol.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/91011-csoma-botond-kepvisel-a-parlamenti-munka-tobbnyire-csapatmunka
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/91207-kelemen-hunor-kerest-fogalmazott-meg-a-roman-politikusok-fele
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/91190-peter-ferenc-maros-megyei-tanacselnok-tanuloev-volt-szamomra-2017
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/allandosulo_melyrepules_1.php
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/91235-benk-erika-kepvisel-a-nyelvi-es-kisebbsegi-jogok-a-vessz-paripam
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A román politikai rendszerre általánosan is jellemző a bizonytalanság – szűrte le a 

parlamentben töltött első évének tapasztalatait Benkő Erika háromszéki képviselő. A 

maszol.ro interjúsorozatában azokat az RMDSZ-es politikusokat kérdezi, akik első 

mandátumukat töltik a törvényhozói testületben. 

 

Összehívják a Székelyföldi Önkormányzati Tanácsot 
2018. január 21. – maszol.ro, Krónika 

Értékelték az elmúlt évet és kiemelkedő személyiségeket díjaztak az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezetének péntek délutáni küldöttgyűlésén. A csíkszeredai megyeháza amfiteátrumában 

egybegyűltek kötetlen, talk-show-szerű beszélgetésen tárgyalták meg a fontosabb bel- és 

külpolitikai kérdéseket. A magyar és a székely himnusz eléneklését követően Borboly Csaba 

területi elnök sorra a színpadra szólította a pódiumbeszélgetés résztvevőit: Kelemen Hunor 

szövetségi elnököt, Tóth Lászlót, Magyarország csíkszeredai főkonzulját, Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselőt, Tánczos Barna szenátort, Korodi Attila parlamenti képviselőt, 

Mákszem Hunort, Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnökét, valamint Becze István területi 

ügyvezető elnököt. 

 

Felelősség és nyitottság: 24 órásra bővül a Marosvásárhelyi Rádió magyar 
nyelvű műsorkínálata 
2018. január 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

Huszonnégy órás lesz az immár 60. születésnapját ünneplő Marosvásárhelyi Rádió magyar 

adása március másodikától a Román Rádiótársaság igazgatótanácsának csütörtöki döntése 

értelmében. Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelvű műsorának főszerkesztő-

helyettese elmondta, régi tervük és vágyuk, hogy azt mondhassák magukról: 24 órában 

sugároz a rádió. 

 

Átadták az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat Kolozsváron 
2018. január 21. – Krónika, MTI 

„Meg kell tudnunk vizsgálni, hogy száz évvel azt követően, hogy többségből számbeli 

kisebbség lettünk, milyen állapotban vagyunk. Mit tettünk száz év alatt hozzá a magyar 

kultúrához?" – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vasárnap este Kolozsváron az 

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjak átadóján. A Szövetség elismeréseit Bréda Ferenc 

írónak, esszéistának, Kele Brigitta szoprán énekesnőnek, Betuker István képzőművésznek 

adták át a magyar kultúra napja alkalmából. 

 

Kolozsvári és székelyföldi magyarok is tüntettek Bukarestben 
2018. január 21. – maszol.ro 

Egy-egy csoport kolozsvári és székelyföldi civil is részt vett az igazságszolgáltatás 

függetlenségének megőrzéséért szervezett szombat esti bukaresti tüntetésen. Erről Fosztó 

László, a Szabadelvű Kör RMDSZ-platform elnöke számolt be vasárnap a Facebook-oldalán. 

„Kétnyelvű táblákat, feliratokat vittünk, azzal a szándékkal, hogy jelezzük, az erdélyi 
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https://kronika.ro/kultura/felelosseg-es-nyitottsag-24-orasra-bovul-a-marosvasarhelyi-radio-magyar-nyelvu-musorkinalata
https://kronika.ro/kultura/felelosseg-es-nyitottsag-24-orasra-bovul-a-marosvasarhelyi-radio-magyar-nyelvu-musorkinalata
https://kronika.ro/kultura/atadtak-az-erdelyi-magyar-kortars-kulturaert-dijakat-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/91251-kolozsvari-es-szekelyfoldi-magyarok-is-tuntettek-bukarestben
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magyarok is részt kívánnak venni ebben a mozgalomban, amelyet – mi tagadás – a román, 

döntően urbánus, csoportok kezdeményeztek” – írta Fosztó László. Az RMDSZ-platform 

elnöke szerint a tömeg teljes szimpátiával viszonyult a magyar nyelvű üzenetekhez, román 

fiatalok átvették és vitték a bannereiket. Fosztó emlékeztetett, hogy a kolozsvári magyarok 

bukaresti útját Eckstein-Kovács Péter volt RMDSZ-es szenátor kezdeményezte. 

 

Németh Géza-emlékdíj a magyar kultúra megőrzéséért 
2018. január 21. – szekelyhon.ro 

Hunyadi Irén és Vargyas Hajnalka gyergyóalfalusi tanítónőket jutalmazták Németh Géza-

emlékdíjjal vasárnap a csíkszeredai református templomban, mintegy elismerésül, hogy 

kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra megőrzéséhez és 

megmaradásához. A Németh Géza-emlékdíjat azzal a céllal alapították, hogy a magyar 

kultúra megőrzéséért tevékenykedő pedagógusok munkáját díjazzák. Így minden évben a 

Magyar Kultúra Napjához (január 22.) legközelebb eső vasárnap megszervezik a díjátadó 

ünnepséget a csíkszeredai református templomban, az istentiszteletet követően. 

 

Egy évezreddel „überelte” a románok fóruma az RMDSZ Ezer év Erdélyben, száz 
év Romániában mottóját 
2018. január 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának égisze alatt működő 

Kovászna-Hargita Európai Tanulmányi Központ projektje keretében nem kevesebb mint ezer 

évvel tromfol rá az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában elnevezésű RMDSZ-es 

programsorozatra. A tanulmányi központ bejelentette, hogy a 2018-as centenárium 

tiszteletére ők is kiadnak egy falinaptárt, amelynek címe „Kétezer év román megmaradás 

(dăinuire) és száz év visszaállított (reintregit) Románia. A Nagy Egyesülés Kovászna és 

Hargita megyei megteremtői”. 

 

Barátságformáló játék és népzene 
2018. január 22. – Krónika 

Rendhagyó eseménynek adott otthont a hétvégén a parajdi sóbánya, melynek igazgatója, 

Seprődi Zoltán nemrég úgy döntött, hogy a székelyudvarhelyi miccsbotrányt népdal- és -

táncfesztivállal ellensúlyozza. Ezért a szombati rendezvényen különböző nemzetiségek ismert 

és kevésbé ismert népviseleteibe öltözött gyerekek gyűltek össze a Hargita megyei 

létesítményben. 

 

„Egyértelmű diszkrimináció történt” 
2018. január 22. – Krónika 

Optimista Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke a magyar 

anyanyelvű diákokat diszkrimináló új szabályzat alapján szervezendő angol tantárgyverseny 

kapcsán: szerinte a problémát ki lehet küszöbölni márciusig, azaz mire sor kerül a 

megmérettetés megyei szakaszára. A bukaresti hivatal az új kormányra, illetve oktatási 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nemeth-geza-emlekdij-a-magyar-kultura-megorzeseert
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-evezreddel-buberelter-a-romanok-foruma-az-rmdsz-ezer-ev-erdelyben-szaz-ev-romaniaban-mottojat
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-evezreddel-buberelter-a-romanok-foruma-az-rmdsz-ezer-ev-erdelyben-szaz-ev-romaniaban-mottojat
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miniszterre vár az eljárás elindításához. Asztalos szerint egyébként az ügy nem bonyolult, 

egyértelmű, hogy hátrányos megkülönböztetés történt.  

 

Nem adja fel Dan Tanasă 
2018. január 22. – Krónika 

A csíkszeredai polgármesteri hivatal épületének homlokzatán levő Városháza felirat 

eltávolítására kötelező jogerős bírósági ítélet érvényesítése érdekében egy marosvásárhelyi 

végrehajtói iroda kényszervégrehajtás engedélyezését kérte a helyi önkormányzat ellene a 

Hargita megyei törvényszéken. A keresetlevélben a végrehajtó a magyarellenes 

megnyilvánulásairól ismert Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesülettől 

(ADEC) tavaly decemberben kapott megbízás alapján kéri a kényszervégrehajtás 

engedélyezését. 

 

Kusý: A szlovákiai magyarság az önálló Szlovákia létrejötte után sem tévesztett 
utat 
2018. január 19. – Új Szó 

Közösségként a szlovákiai magyar nemzetiségi kisebbségről bátran elmondható, hogy kitartó 

szívóssággal, állhatatosan és a kultúrájában kreatívan éli meg nemzeti identitását. Ezt 

szívesen kifejezésre is juttatja, amit respektálni kell. A magyaroknak pedig azzal szükséges 

megbékülniük, hogy a történelem egyszerűen így rendezte a sorsukat, beleértve az utóbbi 

negyed évszázadot. Ebben a 25 éves időszakban számos kiváló hazai magyar értelmiségi és 

tehetséges politikus segítette Szlovákia előrehaladását, felzárkózását az európai 

áramlatokhoz. Említsem akár Bugár Bélát, aki lényegében már a rendszerváltás óta 

folyamatosan kivette/kiveszi részét az országos politika alakításából. Természetesen az, hogy 

a szlovákiai magyar politikusok tevékenysége miként csapódott/csapódik le a kisebbségi 

közösség egészének értékítéletében, egyelőre nyitott kérdés. 

 

Minority SafePack: Nemakarásnak nyögés a vége 
2018. január 19. – hirek.sk, Körkép 

Nagy József, a Most-Híd párt európai parlamenti képviselője tegnapi közleményében bírálta 

a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés kidolgozóját, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Unióját (FUEN), amiért az „több tagországban is belpolitikai eszközként használja 

és hagyja felhasználni” a kezdeményezést támogató aláírásgyűjtést, írja állásfoglalásában a 

Magyar Közösség Pártja. Az MKP szerint Nagy József korábban elszántan érvelt amellett, 

hogy az aláírásgyűjtéshez „bárki csatlakozhat és nem szükséges sem az MKP-hoz, sem a 

FUEN-hez csatlakozni, sem közvetítőkön keresztül támogatni…”, most úgy próbálja 

magyarázni pártja látványos tétlenségét, hogy „kizárt és hiteltelen is lenne, ha a párt /Híd/ 

egy versenytárs párt /MKP/ kampányába kapcsolódna bele…”. 

 

A hívek adományaiból újult meg Egyházfa temploma 
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https://ujszo.com/kozelet/kusy-szlovakiai-magyarsag-az-onallo-szlovakia-letrejotte-utan-sem-tevesztett-utat
https://ujszo.com/kozelet/kusy-szlovakiai-magyarsag-az-onallo-szlovakia-letrejotte-utan-sem-tevesztett-utat
http://www.hirek.sk/belfold/20180119165715/Minority-SafePack-Nemakarasnak-nyoges-a-vege.html
http://felvidek.ma/2018/01/a-hivek-adomanyaibol-ujult-meg-egyhazfa-temploma/
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2018. január 19. – Felvidék Ma 

1943-ban két falu – Egyházfa és Pénteksúr – egyesítéséből jött létre a mai Egyházfa. Első 

okleves említése 1308-ból származik. A község temploma azonban sokkal régebbi, mint a falu 

első írásos említése, román kori része, amely a főút felől látható, a 13. század közepén épült. A 

templomot a huszadik század elején kibővítették. Tavaly a hívek adományából megújult. 

 

2130 személy veszítette el eddig a szlovák állampolgárságát 
2018. január 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

2130 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról 

szóló törvény életbe lépésétől 2018. január 19-ig. A cseh állampolgárság miatt veszítették el 

eddig a legtöbben – szám szerint 550-en – a szlovák állampolgárságukat. A magyar 

állampolgárság megszerzése miatt száz személyt fosztottak meg állampolgárságától. 

 

A helyhatósági választások időpontja november 3. vagy 10. lehet 
2018. január 21. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép 

A TASR hírügynökség számításai szerint az idei helyhatósági választások időpontja november 

3. vagy november 10. lenne, ugyanis az érvényes választási törvények alapján a községi 

önkormányzati szervekbe való választásokat az adott választási időszak lejárta előtt 14 nappal 

kell megtartani. 

 

A megyei jelöltek népszerűsítésére a Most-Híd költött a legtöbbet 
2018. január 21. – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A hivatalos adatok szerint az elmúlt évi megyei választásokra a Most-Híd fordította a legtöbb 

pénzt. Bugár Béla pártja összesen 486 249 eurót fizetett ki jelöltjei népszerűsítésére. A 

törvény által megszabott határérték félmillió euró. 

 

Határokon átívelő nemzetegyesítés a Felvidéki Magyar Bálban 
2018. január 21. – hirek.sk 

Retkes János és családja idén 21. alkalommal vállalkozott arra, hogy megszervezze a Felvidéki 

Magyar Bált a Párkányhoz közeli Libádon. A vendégek között már 12 éve foglal helyet Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke, tiszteletét teszi itt az MKP elnöke is mindig. Libádon 

mulatott a nagykövet, voltak székely és anyaországi vendégek, a mulatság hajnalig tartott. 

 

A magyar kultúra napja Galántán 
2018. január 21. – hirek.sk 

Már hagyományosan Galántán rendezték meg a magyar kultúra napja felvidéki központi 

ünnepségét. A Csemadok Országos Tanácsa és a Csemadok Galántai Területi Választmánya 

által a magyar kultúra napja alkalmából szervezett országos emlékműsorra 2018. január 21-

én, vasárnap került sor a Galántai Városi Művelődési Központ színháztermében. A 

rendezvényen a Csemadok-díjakat is átadták. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2018/01/21/2130-szemely-veszitette-el-eddig-a-szlovak-allampolgarsagat
http://www.hirek.sk/belfold/20180121112643/A-helyhatosagi-valasztasok-idopontja-november-3-vagy-10-lehet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180121122726/A-megyei-jeloltek-nepszerusitesere-a-Most-Hid-koltott-a-legtobbet.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180121172059/Hatarokon-ativelo-nemzetegyesites-a-Felvideki-Magyar-Balban.html
http://www.hirek.sk/kultura/20180121115114/A-magyar-kultura-napja-Galantan-ELOBEN-KOZVETITETTUK.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 22. 
8 

Újabb pályázati lehetőségeket hirdetett meg a Kisebbségi Kulturális Alap 
2018. január 21. – Felvidék Ma 

A Kisebbségi Kulturális Alap közzétette a 2018-as évre szóló második felhívását. Ezúttal a 

magyar és roma irodalmi, fordítói és kiadói tevékenységek, valamint a többi kisebbség 

színházi, zenei, tánc-, vizuális és audiovizuális művészeti tevékenységének támogatására 

irányul a felhívás. 

 

Életmű-díjjal ismerték el Tóth Sándor felvidéki magyarságért végzett munkáját 
2018. január 21. – Felvidék Ma 

A gömöri születésű pedagógus a második otthonának tekinti a Bódva mentét, s a rozsnyói 

magyar iskola ügyének szentelte életét. Több mint fél évszázada Csemadok-tag, boldog 

nagypapa és legendás magyartanár. Megpróbáltatásait és sikereit végigkísérte felesége Éva, 

aki mai napig a biztos pontot jelenti az életében. 

 

Megtartották a Szakma Sztár Fesztivál vajdasági elődöntőit 
2018. január 19. - Pannon RTV 

A verseny vajdasági elődöntőjének két szakközépiskola adott otthont, a szabadkai Ivan Sarić 

Műszaki Középiskola és az adai Műszaki Iskola. A diákok az eddigi feladatok segítségével 

készültek a versenyre. A megmérettetés írásbeli feladatai felölelik a középiskolai évek teljes 

anyagát. 

 

Tehetséggondozó tábor Újvidéken a magyar középiskolásoknak 
2018. január 19. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kezdeményezésére a diákok négy napon át 

betekintést kaphatnak a tudomány és a kísérletek világába, valamint rendhagyó múzeum-

látogatáson vehetnek részt. 

 

Nem lesz kényszerszünet az ungvári egyetemen 
2018. január 21. – karpatalja.ma 

Az utóbbi napokban több felsőfokú tanintézményben hosszabbították meg a téli 

vizsgaidőszakot követő szünidőt, hogy ezzel is csökkentsék a fűtési számlát. Kijev, Lemberg, 

Odesza, Csernyivci, Dnyipro, Ternopil diáksága csak tavasszal, március első napjaiban 

folytatja tanulmányait. Az Ungvári Nemzeti Egyetem nem változtat a korábban elfogadott 

munkarenden. Az oktatás a megszokott módon folytatódik. Erről január 12-én döntött az 

egyetem vezetősége – közölte Volodimir Szmolanka rektor. 

 

Eredményes egyeztetés és összefogás a kárpátaljai ifjúsági szervezetekkel 
2018. január 20. – karpatalja.ma 
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http://felvidek.ma/2018/01/ujabb-palyazati-lehetosegeket-hirdetett-meg-a-kisebbsegi-kulturalis-alap/
http://felvidek.ma/2018/01/eletmu-dijjal-ismertek-el-toth-sandor-felvideki-magyarsagert-vegzett-munkajat/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megtartottak-szakma-sztar-fesztival-vajdasagi-elodontoit
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tehetseggondozo-tabor-ujvideken-magyar-kozepiskolasoknak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nem-lesz-kenyszerszunet-az-ungvari-egyetemen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eredmenyes-egyeztetes-es-osszefogas-a-karpataljai-ifjusagi-szervezetekkel/
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A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) január 13-án kárpátaljai régiós egyeztetést 

folytatott dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár 

jelenlétében. Az alkalmon részt vett Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium igazgatója és 

Szontágh Szabolcs, a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület magyarországi régióelnöke. 

Kárpátaljáról a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, a Kárpátaljai Magyar Fiatal 

Vállalkozók Szövetsége, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, a Szent Márton 

Egyesület, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Ifjúsági Szervezete és a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 1-1 képviselője volt jelen. 

 

Beiktatták tisztségébe a horvátországi magyar reformátusok új püspökét 
2018. január 20. – Pannon RTV 

Szenn Péter a horvátországi és a Kárpát-medencei magyar reformátusság képviselői előtt a 

szlavóniai Haraszti református templomban pénteken mondta el esküjét. Az egyházi vezető 

szerint a drávaszögi és a szlavóniai magyarságnak leginkább közösségre van szüksége. 

Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke végül 

mindenkit a horvátországi reformátusokért és az új püspökükért szóló imádságra kért. 

 

Hat magyar egyesület közös otthonban 
2018. január 21. – volksgruppen.orf.at 

Január 21-én, vasárnap ünnepélyesen átadták az új Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális 

Központot Bécsben. A Mariahilferstr. 1C\1D szám alatt hat Bécsben működö, magyar oktatást 

és kultúrát támogató egyesület talált közös otthonra. 

 

Pályázati felhívás fiataloknak 
2018. január 21. – volksgruppen.orf.at 

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programjának keretében 2018 folyamán a diaszpórában élő 

10 és 29 év közötti magyar fiataloknak ismét lehetőségük van magyarországi tanulmányúton 

való részvételre. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala idén is részt vehet a 

programon, így akár negyven ausztriai magyar fiatal is lehetőséget kaphat arra, hogy néhány 

nap alatt felfedezze Magyarországot. 

 

Magyar kultúra napja Bécsben 
2018. január 20. – volksgruppen.orf.at 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 

Himnusz kéziratát. Nemcsak Magyarországon ünneplik, hanem a határon túli magyar 
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közösségekben is. A bécsi Collegium Hungaricum „Magyar kultúra határon innen és túl“ 

címmel rendez ünnepséget. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. január 19. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalján magyar kormánytámogatással felújították a munkácsi megyei 

gyermekkórház fertőző osztályának tetőszerkezetét 

Kárpátalján magyar kormánytámogatással felújították a munkácsi megyei gyermekkórház 

fertőző osztályának tetőszerkezetét. Grezsa István kormánybiztos az avatóünnepségen 

hangsúlyozta: azért volt szükség a sürgős segítségnyújtásra, mert az épület több helyen 

beázott, és a beteg gyerekeket lehetetlen körülmények között kezelték. Grezsa István azt is 

hangsúlyozta: - a támogatás azt is jelenti, hogy a jövőben a két ország kapcsolatait az 

együttműködésre kellene építeni.  

 

Az autonómia-törekvések összehangolásáról szóló közös állásfoglalás ellenére 

nem tartja egységesnek a három erdélyi magyar párt autonómiához való 

viszonyulását Borbély Zsolt Attila 

Az autonómia-törekvések összehangolásáról szóló közös állásfogalás ellenére nem tartja 

egységesnek a három erdélyi magyar párt autonómiához való viszonyulását Borbély Zsolt 

Attila. A politológus-közíró, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke szerint a pártérdekek 

gyakran felülírják a nemzetstratégiai jelentőségű ügyeket, de ennek ellenére a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyi Magyar Néppárt és az Magyar Polgári Párt  által 

aláírt nyilatkozatnak pozitív üzenete lehet az erdélyi magyarságnak. Ez a közös fellépés 

felhívja a román politikumot figyelmét, és emlékezteti az 1918-as gyulafehérvári 

nyilatkozatban tett ígéretekre.  

 

A határon túli magyar állampolgárok választási regisztrációjában segítenek az 

EMNT Demokrácia Központjai 
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Akkor most halljuk, hogy mi a teendője annak, aki április 8-án élni akar állampolgári jogával, 

hiszen a pártlistákra a határon kívül élő magyar állampolgárok is szavazhatnak, ennek 

feltétele azonban az előzetes regisztráció. Ebben segítenek Romániában az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Demokrácia Központjai.  

 

 

Ellenzékben lévő kisebbségi képviselők: nem érvényesül a kisebbségi 

nyelvhasználati jog a tartományi parlamentben 

Vajdaság tartományi parlamentben az ellenzékben lévő kisebbségi képviselők 

nehezményezték, hogy nem érvényesül a kisebbségi nyelvhasználati jog a tartományi 

csúcsintézményben, és a Vajdasági Közlönynek, ahogy ott mondják - Hivatalos Lapnak - a 

kisebbségi, így a magyar nyelvű fordítása is csak több éves késéssel jelenik meg. Pásztor 

István, a vajdasági képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője az elhangzott 

kritikákra reagált. 

 

Egyre népszerűbbek Szerbiában a magyarországi élelmiszeripari termékek 

Ezt bizonyítja az is, hogy a közelmúltban megnyílt az ötödik olyan üzlet, amely csak 

hungarikumokat forgalmaz. Amellett, hogy utat biztosítanak a magyar cégeknek a balkáni 

piacra, segítik a vajdasági magyar térség és gazdaságfejlesztési program megvalósulását is. 

Körmöci Károlyt, a Hungarikum Központok igazgatóját kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

A Studium-Prospero Alapítvány didaktikai eszközöket adományozott  a 

nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceumnak 

A Studium-Prospero Alapítvány didaktikai eszközöket adományozott a nyárádszeredai 

Bocskai István Elméleti Líceumnak. A Studium Alapítvány pályázat útján nyerte az 

eszközökre fordított összeget a Bethlen Gábor Alaptól. Elsőként Fülöp Lászlót, a 

nyárádszeredai Bocskai István elméleti líceum igazgatóját halljuk. 

 

Az RMPSZ Temes megyei szervezete és a temesvári Bartók Béla líceum minden 

évben találkozóra hívja a nyugdíjas magyar pedagógusokat 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Temes megyei szervezete és a temesvári 

Bartók Béla líceum minden évben találkozóra hívja a nyugdíjas magyar pedagógusokat. Az 

idei találkozó résztvevői közül a legidősebb a 99 éves Zalutchi Margit volt, aki az évtizedek 

során több Temes megyei faluban volt óvónő, a gyermekek kedvence. Mindig a munka volt az 

első, de magyarságát is híven őrizte, ezért is volt fontos számára, hogy az idén ismét magyar 

állampolgár lehetett.  
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Határok nélkül 

2018. január 21. – Kossuth Rádió 

 

A Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagjává választották Szekeres Attila 

Istvánt 

Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikust, a Nemzetközi Címertani Akadémia 

levelező tagjává választották. 

 

Az észak-bácskai Tornyos helytörténete 

"Az a falu nagy volt" - Az észak-bácskai Tornyos helytörténete, avagy mit jelentett 

tornyosinak lenni a középkortól 1920-ig. Matykó Árpád könyve. 

 

A felvidéki színháztörténet 200 éve 

A felvidéki színháztörténet gazdátlan, nehéz kutatni, mert a korabeli dokumentumok az 

impetium váltások közepette eltűntek. Tóth László író nekirugaszkodott és "... nagy haszna az 

Teátromnak" címmel megírta a felvidéki színháztörténet 200 évét. 

 

Múzeumpedagógiai kiadványt jelentettek meg Kabos Endre háromszoros 

olimpiai bajnok kardvívó életéről 

Nagyvárad kultuszt szeretne teremteni Kabos Endre háromszoros olimpiai bajnok kardvívó 

emlékével. Most múzeumpedagógiai kiadványt jelentettek meg életéről, de szobrot is 

szeretnének állítani neki. 

 

Kárpát Expressz 

2018. január 21. – M1 

 

Viseletbemutató a bélyi kastélyban 

A Felvidék legkeletibb csücskében található a felújított bélyi kastély, amelyet egyre többen 

fedeznek fel. Jelenleg két állandó kiállítása látogatható, de otthont ad komolyzenei 

koncerteknek és szűkkörű kamararendezvényeknek is. Legutóbb viseletbemutatót tartottak 

benne. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-19_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-01-21-i-adas-5/
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Jótékonysági újévi bál a KMKSZ ISZ szervezésében 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) 2001 áprilisában 

alakult meg Beregszászon. Azért hozták létre, hogy országos és nemzetközi szinten is 

képviselni tudja a kárpátaljai magyar ifjúság érdekeit. A szervezet néhány évig sikeresen 

működött, majd megszűnt. Fiatalok egy csoportja 2014-ben újraalakította.  

 

80 esztendős János József 

A nemrég 80. életévét betöltött táncmester, koreográfus, gyűjtő és szervező munkája tényleg 

szórakozásnak tűnhet. De az ’50-es években indult pálya korántsem volt ilyen 

zökkenőmentes. 

 

A doni katasztrófára emlékeztek a felvidéki Szőgyénben 

A magyar történelem legszomorúbb fejezetei között tartják számon a doni katasztrófát. A 

katasztrófára emlékeztek a felvidéki Szőgyénben. 

 

 

Térkép 

2018. január 20. – Duna World 

Székelyföldi zenészek is jelentkeznek az Arany János- emlékév tiszteletére, a közmédia által 

meghirdetett AranyCore zene bajnokságra. A versenyre elsősorban amatőrök jelentkezését 

várjuk, akik bármilyen zenei stílusban és bármilyen hangszeren előadhatják a megzenésítette 

Arany János verset. A sepsiszentgyörgyi Evilági együttes az elsők között jelentkezett és 

zenésített meg Arany János verset. 

 

A Rákóczi Szövetség nagyon sok segítő kezdeményezéshez kapcsolódik a Kárpát-

medencében. Támogatják az AranyCore verses- zenés bajnokságot is. Tárnok Balázs a 

Rákóczi Szövetség jogi szakértője megfogalmazta, hogy a Szövetség 1989-es alakulása óta 

dolgozik határon túli magyarokért, illetőleg küldetésének tekint a határon túli magyarság 

identitásának erősítését. Kiemelte, hogy a Nemzetiségi Kisebbségvédelmi Kezdeményezés- 

melyhez szervezetük is csatlakozott- arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre 

foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével. 

 

Kétévesen már írt és négyévesen már iskolába járt. Most ötödikes és Prágában nyílt kiállítása. 

A Felvidéken élő nyolcéves István különleges tehetségű gyermek. Bánhegyi András Istvánt, 
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azaz Öcsikét, ahogyan őt legtöbben ismerik, sok minden érdekli. Szavalataival, dalaival 

szavalóverseken és ünnepségeken lép fel. Szeret zongorázni, énekelni is, de bármilyen 

különös is ezt mondani egy gondtalan nyolcéves kisfiúval kapcsolatban: leginkább a rajzolás 

és festés köti le. 

 

Magyar kultúra  napja egy egész héten át. Szatmárnémetiben a nemzeti kulturális 

örökségeink bemutatására egészen január 28-ig, egy egészen intenzív programsorozattal 

várja a vidék magyarságát az Ady Endre Társaság.  

 

Nagykárolyban a civilek sokan személyes indíttatásból minden évben megemlékeznek a Don- 

kanyarban elesett magyar katonákról. 1943 januárjában a II. magyar hadsereg honvédei 

közül mintegy 130 ezren elestek vagy megsebesültek illetve fogságba kerültek. Nagykárolyban 

az idén is több mint félszázan jelentkeztek a doni hősök tiszteletére szervezett emlékmenetre 

és vágtak neki mezőkön, töltéseken, településeken átvezető 20 km-es útnak. 

 

Különleges kapcsolat alakult ki Budapest-Lipótváros önkormányzata és a kárpátaljai 

szórványban található Rahó között, ahol kétezres lélekszámú magyarság él. Az ő 

támogatásukat tűzték ki céljukul a budapestiek. Legutóbb a Nagyboldogasszony Főplébánia-

templomban gyűjtöttek a rahói iskolások számára. A gyűjtéshez csatlakoztak a Budapest 

Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. dolgozói is. Az adományokat december végén juttatták el 

Kárpátaljára. Az ajándékért a rahói római katolikus plébánia kórusa budapesti koncerttel 

mondott köszönetet. 

 

A GIKSZER, azaz a Gömöri Ifjak Kisszínpadi erőlködése Rozsnyón egy olyan mozaikszó, 

amely önmagában is jelentést hordoz: ha nincs hiba, nincs eredmény- állítja a hétéves 

felvidéki társulat. A nívódíjas diákszínpad tagjai többségben rozsnyói gimnazisták. 

Rendezőjük pedig Szombathely és Felvidék között ingázik, hogy segítse a lelkes társulat 

munkáját, mert úgy érzi tennie kell azért a városért, ahonnan elindult. 

 

December 21-e az ősi magyarok szerint megújulást és reményt hoz. A Kárpát-medencében 

ilyenkor az összetartozást jelképező tüzeket gyújtanak meg. Az ősi hagyományokat a mai 

napig őrzi a temerini Hunor Íjászegyesület. 
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Öt kontinens 

2018. január 20. – Duna World 

 

A Magyarok Angliai Országos Szövetsége immár 25. éve próbálja összefogni az Egyesült 

Királyságban letelepedett magyarokat. Az 1992 óta működő ernyőszervezet nemcsak 

kulturális programokat szervez, de az Angliában, Wallesben és Skóciában élő magyarok 

érdekeit is képviseli. 

 

60 évvel ezelőtt alakult meg a Los Angeles, Rezeda nevű városrészében működő San 

Fernando Völgyi Magyar Református Egyház. Legfőbb törekvésük, hitéletük gyakorlása 

mellett a magyar kultúra és hagyomány megőrzése és ápolása. Több mint 16 éve a 

gyülekezetet Jakabffy Zsolt vezeti. Vele beszélgetett stábunk Los Angelesben múltról, jelenről 

és a távlati tervekről. 

 

A Buffaloban élő Dr. Forgách Péter szemészprofesszor tiszteletbeli konzuli megbízást kapott a 

helyi magyarság, cserkészet és az általa alapított program elismeréseként. E programon 

keresztül 200 magyar, köztük erdélyi és felvidéki diáknak tette lehetővé, hogy amerikai 

egyetemek posztgraduális képzésein, illetve kórházakban több hónapos szakmai gyakorlaton 

vegyenek részt és hazájukba visszatérve a megszerzett tudást ott hasznosítsák, országuk és 

szűkebb közösségük építésére.  

 

Évente, hacsak ötször is, de rendszeresen találkoznak az Új-Mexikóban élő magyarok. Idén 

ünnepli fennállásának 30. évét a helyi magyar klub. Bár kalandos volt a közösség 

összeszervezése, a lelkes alapítóknak köszönhetően a mai napig folyamatosan csatlakoznak a 

kint élő magyarok, a mintegy 70-80 főt számláló közösséghez. 

 

Magyarok Brazíliában. A 19. század végén javarészt a svábok lakta Veszprém megyei falvakból 

több mint 700-an vándoroltak ki Brazíliába és telepedtek le a déli Santa Catarina állambeli 

Jaragua Do Sul-ban. 1995-ben többen összefogtak, hogy megismerkedjenek a magyar 

kultúrával. Kenéz Dóra a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram révén fél évet töltött náluk, 

hogy jobban megismertesse a magyar hagyományokkal és nyelvvel a negyed és ötöd 

generációs magyar gyerekeket.  

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-01-20-i-adas/

