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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: sikeres volt a külhoni magyar családok éve program 
2019. január 14. – MTI, kormany.hu,  Echo Tv, Híradó, Magyar Szó, Demokrata, Lokál, 

Gondola, Globoport, OrientPress, Körkép, Ma7.sk, karpatalja.ma, Felvidék.ma, Krónika, 

Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Hatékony és sikeres volt a 2018 – a külhoni magyar családok éve program– értékelt Potápi 

Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Kiemelte: a közel egymilliárdos 

keretből összesen 814 millió forintot pályázati úton osztottak ki, és közel 200 millió forintból 

szakmai rendezvényeket, programokat valósítottak meg. Potápi Árpád János 

sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 6500 családot és 10 ezer gyermeket tudtak elérni a 

program keretében. Felidézte, hogy a nyitórendezvényre 200 Kárpát-medencei 

családszervezet és vállalkozó érkezett, ezt követte a külhoni magyar családi nap az 

Országházban. Több Kárpát-medencei körutat is szervezetek, 5 helyszínen 300 egészségügyi 

szakembert sikerült bevonni a programba. Egészségügyi szakemberek képzése két turnusban 

zajlott Budapesten, amelyet idén is folytatni kívánnak. Megtartották a vállalkozók 

hagyományos találkozóját is Mezőkövesden, illetve nyári képzéseket szerveztek. A Miénk a 

város programelemet szintén folytatták, a 6-10 éves külhoni magyar óvodásoknak és 

kisiskolásoknak hirdetett versenyben több mint 5000 gyermek vett részt, akik közül a 

legjobbak értékes ajándékcsomagokat nyertek közösségeiknek. 

 

Kulturális-oktatási központokat hoz létre az RMDSZ a magyar kormány 
támogatásából 
2019. január 14. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ közleményben számolt be arról, hogy mire fordítja az Iskola Alapítvány a magyar 

kormány által a tavalyi évben megítélt 4,082 milliárd forint, azaz megközelítőleg 6 millió 

euró értékű támogatást. A közlemény szerint a magyar kormány támogatta a kolozsvári 

Minerva Egyesület Brassai Sámuel utca 5. szám és a Dávid Ferenc utca 4. szám alatti, 1320 

négyzetméter területű telkének és a rajta álló öt, részben lelakott, részben pedig romos 

épületingatlanjának megvásárlását 2018 elején. Az Iskola Alapítvány célja a 

visszaszolgáltatott közösségi ingatlanvagyon hasznosítása. Az épületekben az egész Erdély 

számára fontos művelődési és tudományos központot hoznak létre, amelyekben a tervek 

szerint olyan közösségi terek kapnak helyet, amelyek az erdélyi és a kolozsvári magyar 

tudományos és kulturális jelenlét erősítéséhez hozzájárulnak - áll a közleményben.  
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/01/14/potapi-sikeres-volt-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-program
http://itthon.transindex.ro/?hir=54088
http://itthon.transindex.ro/?hir=54088
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Ismét benyújtja az autonómiatervezetet az MPP, Mezeiék befutó helyet kérnek 
az RMDSZ EP-jelöltlistáján 
2019. január 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Székelyföld területi autonómiája törvénytervezetének idei újbóli parlamenti beterjesztéséről 

döntött a hét végén tartott székelyudvarhelyi ülésén a Magyar Polgári Párt (MPP) országos 

választmánya – közölte hétfőn az alakulat. A Mezei János vezette párt közleménye szerint a 

választmány tagjai egyöntetűen kinyilvánították, hogy továbbra is elszántak az 

autonómiaigény képviseletére, és újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak 

érdekében, hogy életben tartsák a székelyföldi törekvést a román törvényhozásban. A dél-

tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív 

eredményt szülhet” – szerepel a közleményben. Az MPP hétvégén rendezett országos 

választmánya Pethő Istvánt, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselőjét választotta 

elnökévé, és arról is döntött, hogy a párt ügyvezető elnöki tisztségét Salamon Zoltán, a 

Hargita megyei szervezet elnöke tölti be. A választmány elhatározta azt is, hogy tárgyalásokat 

kezdeményez az RMDSZ-szel az európai parlamenti választásokon való közös részvételről. A 

közlemény szerint az MPP befutó helyet kér az RMDSZ jelöltlistáján jelöltjének, Márton 

Zsuzsannának, aki jelenleg a Szatmár megyei Egri község polgármesteri tisztségét tölti be. Az 

MPP közölte: nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjelenítheti a párt célkitűzéseit 

az európai parlamenti választásokon. 

 

Magyarországi érdeklődés a kolozsvári BBTE oktatási kínálata iránt 
2019. január 14. – Krónika, maszol.ro 

Nagy érdeklődés mutatkozott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatási kínálata 

iránt a Budapesten 19. alkalommal megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállításon. A felsőoktatási intézmény sajtóirodájának hétfői tájékoztatása szerint a BBTE 

képviselői három napon keresztül tájékoztatták az érdeklődőket a január 10. és 12. között 

tartott seregszemlén a BBTE felvételi folyamatáról és követelményekről, az oktatási kínálatról 

és a kolozsvári egyetemista életről. A közlemény szerint a HUNGEXPO Budapesti 

Vásárközpontban helyet kapó rendezvényen – amelyre mintegy 52 ezer érdeklődő látogat el 

évente – a BBTE standjánál több száz érdeklődő fordult meg. 

 

Nem támogatja az RMDSZ az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi 
kormányrendeletet 
2019. január 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ nem támogatja az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi kormányrendeletet – 

nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök a Radio France Internationale-nek (RFI) adott 

nyilatkozatában. Kelemen rámutatott, alakulata nem támogatja az intézkedéscsomagot, mivel 

a naptári év vége előtt néhány nappal állt elő vele a kormány, és nem előzte meg semmiféle 

vita vagy hatástanulmány. HIRDETÉS „Nem jó ilyen hirtelen cselekedni, kellene hagyni 

legalább hat hónapot, hogy mindenki tudjon felkészülni a módosításokra” – 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ismet-benyujtja-az-autonomiatervezetet-az-mpp-befuto-helyet-ker-az-rmdsz-ep-listajan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ismet-benyujtja-az-autonomiatervezetet-az-mpp-befuto-helyet-ker-az-rmdsz-ep-listajan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagi-erdeklodes-a-kolozsvari-bbte-oktatasi-kinalata-irant
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagi-erdeklodes-a-kolozsvari-bbte-oktatasi-kinalata-irant
https://kronika.ro/belfold/nem-tamogatja-az-rmdsz-az-adougyi-modositasokrol-szolo-surgossegi-kormanyrendeletet
https://kronika.ro/belfold/nem-tamogatja-az-rmdsz-az-adougyi-modositasokrol-szolo-surgossegi-kormanyrendeletet
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nyomatékosította. Az RMDSZ elnöke úgy véli, „nem fog simán menni” a parlamentben a 

kormányrendeletet jóváhagyó törvény vitája. 

 

Antal Árpád: megélhetési provokátorok támadják a sepsiszentgyörgyi 
embereket  
2019. január 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A Ceaușescu-rezsimből Székelyföldön ragadt megélhetési provokátorok, és neveltjeik 

brutális támadásának” minősítette Antal Árpád polgármester a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei Románok Civil Fórumának bejelentését, miszerint bíróságon akadályoznák meg, hogy 

a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonába kerüljön a városi sportbázis. Antal Árpád 

Facebook-bejegyzésben reagált a románok civil fórumának múlt heti közleményére, 

amelyben többek között kifejtik, hogy szerintük nemzetbiztonsági problémát jelent, ami a 

három székelyföldi megyében történik. Kifogásolják, hogy a magyar kormány 25 milliárd 

forinttal támogatja Székelyföld gazdasági fejlődését. 

 
Oltean Csongor: a MIÉRT helyet kér a befutó jelöltek között  
2019. január 14. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Rendkívüli küldöttgyűlésen, Zeteváralján jelölte a hétvégén a Magyar Ifjúsági Értekezlet az 

RMDSZ EP-jelöltlistájára saját jelöltjét Oltean Csongor elnök személyében.  Oltean Csongor 

kiemelte: „a MIÉRT helyet kér a befutó jelöltek sorában az EP-jelöltlistán. A fiatalok 

bizonyítottak már helyi és megyei önkormányzatokban, helytálltak a bukaresti 

döntéshozatalban is.” Mint kiemelte: „megtisztelő ez a jelölés, de nem egyszemélyes munkára 

vállalkozom a kampányban és a továbbiakban az Európai Parlamentben.”  

 
Érsekségi szóvivő: Ferenc pápa óhaja volt Csíksomlyó felkeresése  
2019. január 14. – maszol.ro 

Ferenc pápa személyes óhaja volt, hogy valamennyi katolikus hívő közösségét felkeressen 

Romániában – jelentette ki a g4media.ro-nak bukaresti római katolikus érsekség szóvivője. 

Francisc Doboş a szentatya május 31-én kezdődő, háromnapos romániai látogatásának 

részleteiről nyilatkozott a portálnak. Az már ismert, hogy a katolikus egyházfő Iaşi-t, 

Balázsfalvát és Csíksomlyót is felkeresi. Az érsekségi szóvivő szerint a helyszíneket a pápa 

óhaja szerint választották ki. „Ezzel magyarázható, hogy a pápa négy helyszínt keres fel. A 

fővárost, mert állami látogatása keretében hivatalosságokkal is találkozik, Balázsfalván 

ellátogat a görögkatolikusokhoz, míg Iaşi-ban a román ajkú katolikusokkal, Csíksomlyón 

pedig a magyar katolikusokkal találkozik” – jelentette ki Francisc Doboş. A szóvivő szerint 

nem kizárt Ferenc pápa szegényekkel, hajléktalanokkal is találkozni fog.  

 

„Igaziból hárman voltunk, ő, én és a gugli”. Magyar-román párkapcsolatok 
Erdélyben  
2019. január 14. – transindex.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/106754-antal-arpad-megelhetesi-provokatorok-tamadjak-a-sepsiszentgyorgyi-embereket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/106754-antal-arpad-megelhetesi-provokatorok-tamadjak-a-sepsiszentgyorgyi-embereket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/106763-oltean-csongor-a-miert-helyet-ker-a-befuto-jeloltek-kozott
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106742-erseksegi-szoviv-ferenc-papa-ohaja-volt-csiksomlyo-felkeresese
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106742-erseksegi-szoviv-ferenc-papa-ohaja-volt-csiksomlyo-felkeresese
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27610&8222Igazibol_harman_voltunk_o_en_es_a_gugli8221._Magyarroman_parkapcsolatok_Erdelyben
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27610&8222Igazibol_harman_voltunk_o_en_es_a_gugli8221._Magyarroman_parkapcsolatok_Erdelyben
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Vegyes kapcsolatok és házasságok kulisszái mögött kalandozva arra volt kíváncsi a 

Transindex, hogy milyen örömei és nehézségei vannak manapság egy román-magyar párnak. 

  

Szállodát alakítana ki a temesvári magyar házban az épület tulajdonosa  
2019. január 14. – MTI, transindex.ro, Krónika 

Megszabadulna a magyar intézményektől és szállodát hozna létre a temesvári magyar házban 

az épület tulajdonosa - közölte a Heti Új Szó című temesvári hetilap, amelynek szerkesztősége 

az épületben működik. Marossy Zoltán, az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke az 

MTI-nek elmondta: az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal közvitára bocsátotta, hogy 

mélygarázst építene a telekre, amelyen az épület is áll. Marossy úgy vélte: ez annak a 

cégcsoportnak az érdeke, amely megszerezte az épület tulajdonjogát, és amely hónapok óta 

próbál megállapodni a Heti Új Szó szerkesztőségével és a magyar szervezetekkel az emelet 

átadásának a feltételeiről. Marossy Zoltán kijelentette: a bánsági magyarságnak be kell látnia, 

hogy a magyar ház elveszett, de azt is hozzátette, hogy "nem fogják olcsón adni a bőrüket". 

Meg fogják kérni az árát annak, hogy távozzanak a bánsági magyarság számára szimbolikus 

jelentőséggel bíró épületből.  

 

Jogvédőkhöz és bírósághoz is fordulhatnak az erdélyi magyarok 
2019. január 15. – Krónika 

Se szeri, se száma az olyan eseteknek Erdélyben, amikor a magyarok nem szólalhatnak meg 

anyanyelvükön a hivatalokban még olyan településeken sem, ahol a magyarság aránya húsz 

százalék fölött van. Toró Tibor szociológus szerint a kisebbségi nyelvhasználatról szóló 

törvény rengeteg kiskaput rejt magában. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ezzel együtt 

mindenkit arra biztat, jelezze, ha hátrányos megkülönböztetés éri. Szatmárnémetiben nem 

hagyták annyiban, hogy egy postai alkalmazott megalázott egy magyar ügyintézést kérő férfit, 

és a fellépésnek meg is lett az eredménye. 

 

A jólétellenes román fórum 
2019. január 15. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az önpusztító ostobaság, az aljas, gyilkos rosszindulat és a 

frusztráció kóros elegyeként értékelhető az a panaszáradat, amelyet a Hargita, Kovászna és 

Maros Megyei Románok Civil Fóruma dobott be a nyilvánosságba a magyar kormány 

székelyföldi gazdaságfejlesztési programja, illetve a sepsiszentgyörgyi sporttelep 

kormányzatiból önkormányzati tulajdonba kerülése miatt. A szervezet – amely kapcsán 

kétséges, hogy valójában mekkora legitimitással állítja magáról: a székelyföldi megyékben élő 

románok érdekeit képviseli, és enyhén szólva is gyanús, hogy valójában kik és milyen céllal 

működtetik – nemzetbiztonsági kockázatnak nevezi a székelyföldi gazdaságfejlesztési 

programot, és többek között Klaus Johannis államfőt is felszólította: tűzze napirendre a 

Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén is a témá”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54092&Szallodat_alakitana_ki_a_temesvari_magyar_hazban_az_epulet_tulajdonosa
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Dunaszerdahelyen is tanácskoznak az európai kisebbségek 
2019. január 14. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Biztonsági szempontok miatt Ukrajna helyett Szlovákiában tartja tisztújító kongresszusát az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) - közölte hétfőn a nemzeti kisebbségek 

európai ernyőszervezete. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a FUEN elnöksége 

"biztonsági szempontokat figyelembe véve, és tekintettel a rendkívül gyorsan változó ukrajnai 

politikai és katonai környezetre, egyetértésben a finanszírozó partnerekkel, az Ukrajnába 

tervezett 2019-es kongresszust más helyszínen szervezi meg". A szervezet elnöksége a Magyar 

Közösség Pártjának javaslatára a FUEN 70 éves jubileumi és tisztújító kongresszusát 2019. 

június 12-16. között Pozsonyban és Dunaszerdahelyen tartja. 

 
A szlovákok szemét is szúrja a Nagy-Magyarország matrica! 
2019. január 14. – Ma7.sk 

A szlovák Sme napilap tette közé a hírt arról, hogy egyes magyarországi aktivisták 

beszüntetnék a magyarok körében elterjedt történelmi Magyarország térképét ábrázoló, 

felragasztható autós matricák használatát. A szlovák Sme napilap hangsúlyozta, hogy a 

trianoni szerződés aláírása után mintegy száz évvel még mindig feltűnnek a magyarok 

körében Nagy-Magyarországot ábrázoló szimbólumok, amely államalakulatnak egykor 

Szlovákia, Románia, Szerbia és Horvátország is részei voltak. A szóban forgó Nagy-

Magyarország térképével találkozhatunk többek között autókon, pólókon, hűtőmágneseket, 

és szuvenírüzletekben is, emelet a szlovák lap azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök sem titkolta, az ő autóján is látható volt egy ilyen autós matrica. 

 

Bugár leadta az államfő-jelöltséghez szükséges aláírásokat 
2019. január 14. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Új Szó 

Bugár Béla (Most-Híd) parlamenti alelnök a mai nap leadta a parlamentben az államfő-

jelöltséghez szükséges aláírásokat. Mint mondta, közel 35 ezer aláírást sikerült 

összegyűjteniük, Bugár állítása szerint minden polgár államfője kíván lenni, és nem akarja 

megosztani a társadalmat. „Egész Európa turbulens időszakot él, a társadalmunk megosztott. 

A leendő államfőnek tapasztaltnak kell lennie, olyannak, aki képes összefogni, nem pedig 

megoszt” – fűzte hozzá. Mint mondta, azért döntött úgy, hogy elindul az államfő-választáson, 

mert a társadalom szerinte már megérett, és az embereket immár nem a jelölt nemzetisége 

érdekli, „hanem az, hogy mit tett eddig, mit tesz, és milyenek az elképzelései Szlovákiát 

illetően” – tette hozzá a Most-Híd elnöke. 

 

Bugár hallgat: továbbra sem árulta el, hogy pártja támogatni fogja-e Ficót az 
alkotmánybíró-választáson 
2019. január 14. – Ma7.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke nem árulta el, hogy a pártja támogatni fogja-e Robert Ficót, a 

Smer-SD elnökét az alkotmánybírójelölt-választáson. Nem mondta meg azt sem, hogy ha ő 

nyerné az elnökválasztást, kinevezné-e Ficót alkotmánybírónak. „Ez még messze van” – 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/kozelet/aktualis/dunaszerdahelyen-is-tanacskoznak-az-europai-kisebbsegek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-szlovakok-szemet-is-szurja-a-nagy-magyarorszag-matrica
https://felvidek.ma/2019/01/bugar-leadta-az-allamfo-jeloltseghez-szukseges-alairasokat/
https://ma7.sk/kozelet/bugar-hallgat-tovabbra-sem-arulta-el-hogy-partja-tamogatni-fogja-e-ficot-az-alkotmanybiro-valasztason
https://ma7.sk/kozelet/bugar-hallgat-tovabbra-sem-arulta-el-hogy-partja-tamogatni-fogja-e-ficot-az-alkotmanybiro-valasztason
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mondta Bugár a hétfői sajtótájékoztatóján, melyen bejelentette: összegyűlt a megfelelő számú 

aláírást ahhoz, hogy indulhasson az elnökválasztáson. A petíciót hétfőn adta le a 

parlamentben. Bugár az alkotmánybírójelölt-választással összefüggésben meg akarja várni a 

pályázók nyilvános meghallgatását, amely január 23-án kezdődik. 

 

2018-ban számos programot szerveztek a vajdasági magyar családoknak 
2019. január 14. – Pannon RTV 

Ezek a magyar kormány támogatása nélkül meg sem valósulhattak volna. Mintegy 10 ezer 

magyar gyereknek segített a magyar kormány a külhoni magyar családok éve program 

támogatásain keresztül. A külhoni magyar családok évében a Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetsége is számos programot szervezett. Krizsán Vilmos, a VANCSESZ elnöke 

kiemelte, a külhoni magyar családok éve programnak köszönhetően még több színvonalas 

rendezvényt tudtak szervezni a családok számára. 

 
Ingyenes egyetemi felvételi felkészítés 
2018. január 14. – Vajdaság MA 

Ingyenes egyetemi felvételi felkészítést szervez a Magyar nemzeti Tanács. Az MNT 

tanfolyamára január végéig lehet jelentkezni. A felkészítő 2019. február 4-én kezdődik, 

melynek első része online zajlik, a második részében tantermi foglalkozások lesznek 

Szabadkán, Zentán és Újvidéken. 

 
Információs központot nyit Újvidéken a Vajdasági Turisztikai Szervezet 
2019. január 14. – Pannon RTV 

Az odalátogatók egy helyen szerezhetik be Vajdaság minden nevezetességéről az információt, 

legyen szó természeti szépségekről, kulturális örökségről vagy programokról. 

Az információs központ termei lehetőséget adnak a helyi idegenforgalmi szervezeteknek is a 

bemutatkozásra. A 118 négyzetméteres központ projektjét a tartományi kormány pénzelte, a 

felszerelését pedig a turisztikai minisztérium támogatta. 

 

Klimkin: kiterjedtek az orosz hibrid hadviselési módszerek 
2019. január 15. – MTI, karpatalja.ma 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztette 

Magyarországot, hogy “ideje felfognia, milyen mértékben kiterjedtek” az orosz hibrid 

hadviselési módszerek. Sürgette továbbá, hogy Európa komolyan gondolkodjon el azon, 

milyen módon képes szembeszállni Moszkvával ezen a téren. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/2018-ban-szamos-programot-szerveztek-vajdasagi-magyar-csaladoknak
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23227/Ingyenes-egyetemi-felveteli-felkeszites.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23227/Ingyenes-egyetemi-felveteli-felkeszites.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/informacios-kozpontot-nyit-ujvideken-vajdasagi-turisztikai-szervezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/klimkin-kiterjedtek-az-orosz-hibrid-hadviselesi-modszerek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarellenesseg-ukrajnaban-mogherini-valasza-bocskor-andreanak/
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Magyarellenesség Ukrajnában – Mogherini válasza Bocskor Andreának 
2019. január 14. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő 2018 novemberében intézett írásos választ igénylő 

kérdéseket Federica Mogherinihez, az Európai Unió külügyi főképviselőjéhez az ukrajnai 

feszültség és az országban tapasztalható magyarellenesség kapcsán. A kárpátaljai képviselő 

január 14-én közölte hivatalos oldalán a teljes levelét, valamint a főképviselő válaszát. 

 

Folytatódik a matematikai tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége 
2019. január 14. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány immáron negyedszer rendezte meg matematikai 

tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéjét. A foglalkozások célja a megyei, országos és 

nemzetközi matematikaversenyekre való felkészítés, valamint az, hogy legyenek olyan 

hétvégék, ahol csak matematikával foglalkoznak a nebulók.  

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 14. – Kossuth Rádió 

 

Gyűlnek a támogató aláírások a leendő köztársaságielnök-jelöltek listáin Szlovákiában. 

Egyesek, mint például Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt elnöke már 

leadták a támogató aláírásokat. Szlovákiában március 16-án tartják az államfőválasztás első 

fordulóját. A jelölteknek január végéig kell leadniuk a támogató 15 ezer aláírást. Haják Szabó 

Mária összeállítása. 

 

Hatékony és sikeres volt  2018 - a külhoni magyar családok éve program - mondta Potápi 

Árpád János hétfői sajtótájékoztatóján. A nemzetpolitikai államtitkár kiemelte, hogy 1 

milliárd 14 millió Ft-os kerettel gazdálkodtak. Ebből 814 millió forintot fordítottak 

pályázatokra, a maradékból pedig a többi között szakmai rendezvényeket, programokat, 

illetve nyári táborokat valósítottak meg. Idén a külhoni magyar gyermekek évét tartják, így 

már javában dolgoznak  a tematikus év végleges programján, amelyet február elején hoznak  

nyilvánosságra. A sajtótájékoztató után Bereki Anikó beszélgetett Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkárral. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarellenesseg-ukrajnaban-mogherini-valasza-bocskor-andreanak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/folytatodik-a-matematikai-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/folytatodik-a-matematikai-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-14_04-30-00&enddate=2019-01-14_05-10-00&ch=mr1
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A család a garanciája a nemzeti megmaradásnak nem csak Kárpátalján, hanem az egész 

Kárpát-medencében, hangsúlyozta Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett beregszászi 

családi napon. Ennek jegyében vásároltak meg egy panziót Viharoskán, hogy a nehéz anyagi 

helyzetű nagycsaládosok nyaralhatnak majd. Grezsa István a hétvégén Nagydobronyban 

felavatta a Magyar Kormány támogatásával épített Magyar Házat is. 

 

A tervezettől eltérően nem Ukrajnában, hanem Szlovákiában lesz a FUEN idei kongresszusa. 

A FUEN, az Európai Nemzetek Föderatív Uniójának elnöksége biztonsági szempontokat 

figyelembe véve, és tekintettel a rendkívül gyorsan változó ukrajnai politikai és katonai 

környezetre, az idei, Ukrajnába tervezett kongresszust más helyszínen: Pozsonyban és 

Dunaszerdahelyen szervezi meg. A részletekről a FUEN elnökét, Vincze Lorántot kérdezte 

Szilágyi Szabolcs. 

  

Az idei esztendő elsődleges célja, hogy a Kárpát-medence magyarsága megerősödjön - 

jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Nagyváradon. A politikus Tőkés László 

EP képviselő újévköszöntő ünnepségén bírálta Európát amiatt, hogy hallgat az őshonos 

nemzeti kisebbségekről és nem akarja megkülönböztetni őket a bevándorlóktól. 

 

A magyar hadsereg Don-kanyarban elszenvedett veresége történelmünk egyik legfájóbb sebe. 

1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, 

melynek következtében a 207 ezer fős második magyar hadsereg mintegy százezer katonája 

vesztette életét. Német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki őket a keleti 

frontra hiányos és korszerűtlen felszereléssel és fegyverzettel. A Don-kanyari offenzíva 76. 

évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Kárpát-medence szerte. Tegnap este 

Marosvásárhelyen, a hagyományos helyszínen: a római katolikus temetőben, a doni 

áldozatok emlékművénél. A rendezvényt az EMKE és a marosvásárhelyi 23. Határvadász 

Hagyományőrző Csoport szervezte. Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában elsőként a 

megemlékezés néhány résztvevőjét halljuk. 

 

 

 


