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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: hatékony volt a külhoni magyar családok éve program 
2019. január 15. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Körkép, Hír.ma, Kárpátinfo 

Hatékony volt a családok éve külhonban, amely által 6500 családot, illetve 10 ezer gyermeket 

tudtak elérni különböző programokkal 2018-ban – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár az M1 aktuális csatornán kedden. Hozzátette: a pályázatokra és a 

programokra több mint egymilliárd forint jutott. Elmondta: a keretösszeg 80 százalékára 

pályázni lehetett. Az év első felében vállalkozásfejlesztési pályázatot hirdetettek családbarát 

tevékenységet folytató kis- és mikrovállalkozások számára 600 milliós kerettel, az év végén 

pedig külhoni magyar civil és egyházi szervezeteknek, illetve vállalkozásoknak írtak ki 

pályázatokat 200 millió forint értékben. A keretösszeg 20 százalékát rendezvényekre, 

fórumokra, roadshow-ra és nyári táborokra fordították – ismertette.  Potápi Árpád János a 

Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden azt mondta, 2010-ben nem 

egyszerűen kormányváltás, hanem radikális szemléletváltás történt, ez érezhető volt a 

nemzetpolitikában is, mostanra pedig óriási eredményeket értek el, amelynek sorába a tavalyi 

külhoni magyar családok éve program sikerei is jól illeszkednek. 

 

Eredményes nemzetpolitika nemcsak számokban – Potápi Árpád János a 
külhoni magyar családok évét értékelte 
2019. január 15. – Király Zsolt – Körkép 

Átfogó sajtótájékoztató keretében értékelte hétfőn Budapesten Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár a 2018-as külhoni magyar családok éve legfontosabb 

eredményeit. A nemzetpolitikai államtitkár a Körkép.sk kérdésére elmondta, hogy a magyar 

kormányzat által sorozatban meghirdetett tematikus évek közös célja és vállalása, hogy a 

határon túli magyar közösségek szülőföldjükön gyarapodhassanak és erősödjenek. Hogy 

gyermekeik az óvodától az egyetemig magyar nyelven, megfelelő környezetben és minőségben 

tudják folytatni tanulmányaikat, családi vállalkozásaik pedig megfelelő támogatást kapjanak. 

 

Egymásra épülő tematikus évek a nemzetpolitikában 
2019. január 15. – Cservenka Judit – Felvidek.ma 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 2018-as 

évet záró és az újat nyitó sajtótájékoztatója keretében beszámolt a határon túli, családokat 

segítő civil, egyházi szervezetek és vállalkozók támogatására kiírt  200 millió forint 

keretösszegű pályázat eredményeiről, valamint összegezte a 2018 a külhoni magyar családok 

éve legfontosabb eredményeit. A zárás és nyitás ünnepélyesebb hangulatát és a számvetés 

fontosságát jelezte az is, hogy a megszokott hivatali helyszín helyett ezúttal a Várkert Bazár 

„Bárkert Bisztro”-jában került sor a sajtótájékoztatóra. Kellett is a tágasabb tér, mert a 

külhoni írott és elektronikus médiumokat is számos újságíró képviselte az eseményen, 

amelynek elején. Potápi Árpád János államtitkár köszönetet mondott a sajtó elmúlt évi 
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folyamatos tájékoztató munkájáért. Nem formális udvariasság volt a szavaiban, hanem az az 

érzés, hogy valóban partnernek tekinti a nemzetpolitikai törekvéseket nemcsak ismertető, de 

olykor ötletekkel is támogató sajtót. 

 

Autonómiatervezet, EP-megmérettetés: az RMDSZ nem sieti el a választ az MPP 
felvetéseire 
2019. január 15. – Krónika 

Az RMDSZ ezúttal sem támogatja határozottan az önrendelkezés kérdésének törvényhozási 

feszegetését, de az európai parlamenti választások kapcsán is egyeztetést ígér azok után, hogy 

az autonómiastatútum parlamenti beterjesztéséről döntött a Magyar Polgári Párt 

választmánya, amely ezen kívül befutóhelyet is kér az EP-jelöltlistán a szövetségtől. Korodi 

Attila elmondta, az RMDSZ valamennyi autonómiatörekvést támogat, ám nyilvánvaló, hogy a 

román parlamentben nincs politikai szándék ennek a kérdésnek a rendezésére, és az is 

kérdés, hogy a statútum jelen pillanatban átmenne-e egy alkotmányossági próbán. „Az 

autonómia ügyét napirenden kell tartani, ám a kezdeményezés mögé a teljes RMDSZ-

frakciónak fel kellene zárkóznia” – szögezte le Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi politikus 

elmondta, a következőkben Székelyföld-centrikusabb RMDSZ-politikát szeretne. „Nyilván az 

Erdély-központúság áll az első helyen, ám ezen belül Székelyföldre is összpontosítani kell. 

Természetes, hogy az RMDSZ nyelvhasználati-küszöböt érintő kezdeményezése mögé a 

székelyföldi képviselők-szenátorok is felsorakoznak, holott például Háromszéken egyetlen 

települést sem érint, teljesen mindegy, hogy 15 vagy 20 százalékos a küszöb. Ugyanakkor 

egyesek számára nem természetes, hogy a székelyföldi autonómia ügyében tett lépések során 

a Székelyföldön kívüli képviselők-szenátorok aláírása is szerepeljen a kezdeményezésen. Ezt 

rendbe kell tenni az RMDSZ-en belül” – részletezte Antal Árpád. 

 
A jelöltjei rangsorolása után tárgyal az MPP-vel az RMDSZ az EP-listáról 
2019. január 15. – maszol.ro 

Csak a saját jelöltjeinek rangsorolása után ül le tárgyalni az RMDSZ a Magyar Polgári Párttal 

az utóbbi alakulat EP-választásokkal kapcsolatos igényeiről – nyilatkozta a Maszolnak 

Porcsalmi Bálint. Porcsalmi Bálint elmondta, nem tárgyaltak még erről az MPP-vel, és nem is 

fognak március elseje előtt, mert az RMDSZ ezen a napon rangsorolja az EP-listájára 

jelentkező jelöltjeit. A jelöltaspiránsok jelentkezési határideje február elseje. Őket a 

Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) rangsorolja március első napján, a listát pedig a március 

9-én ülésező Szövetségi Képviselők Tanácsának is meg kell erősítenie.  

 
Fernand de Varennes erdélyi körútja: helyesbít Hantz Péter kutató  
2019. január 15. – maszol.ro 

Helyesbíteni kívánta Hantz Péter a Vincze Lóránt FUEN-elnök: át kell értékelni az EP-

képviselők szerepét című interjúban megjelenteket. A tudományos kutató az ENSZ 

kisebbségügyi különmegbízottjának meghívását kezdeményező csapat vezetőjeként az interjú 
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egyik kérdésébe foglalt állítást kifogásolja. Hantz Péter közlése szerint nem felel meg a 

valóságnak az, hogy decemberi sajtóközleményében a Fernand de Varennes körútjának 

kommunikációjára vonatkozó utalásokat tett volna. „Bár való igaz, hogy az RMDSZ, Vincze 

Loránt révén, az utolsó pillanatban kérezkedett be egy olyan folyamatba, amelyet évek óta 

építünk, és mindenhol azt a benyomást keltik, hogy az egész az ő munkájuk eredménye, erről 

a közleményemben szó sem volt, mert sokkal súlyosabb dolgokat kellett a nyilvánosság elé 

tárnom. Például azt, hogy az újdonsült szervezők több magyar szervezetet, intézményt és 

személyt is távol szerettek volna tartani a rendezvénytől” – írja Hantz Péter a helyesbítési 

kérésében. 

 
Dan Tanasă szemét az új sepsiszentgyörgyi utcanévtáblák is szúrják  
2019. január 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Alig egy nap kellett a hivatásos feljelentőként ismert Dan Tanasă-nek, hogy belekössön az új 

sepsiszentgyörgyi utcanévtáblákba. Alig kezdte el a háromszéki megyeszékhely 

önkormányzata felszerelni az új, kétnyelvű, zománcozott utcanévtáblákat, lecsapott a témára 

a Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC). A magyar 

nyelvet üldöző „pervilágbajnok” ezúttal azt kifogásolja, hogy az táblákon az utcák román és 

magyar megnevezései egymás mellett szerepelnek, nem pedig egymás alatt, hiszen indoklása 

szerint a román az ország hivatalos nyelve, és csak alatta helyezhető el egy kisebbségi nyelvű 

felirat. Dan Tanasă felszólítást küldött Antal Árpád polgármesternek, amelyben közli, hogy ha 

nem cserélik ki az utcanévtáblákat, akkor pert indít az ügyben és a bíróság révén kényszeríti 

ki a cserét.  

 

Napok kérdése, és kezdődik a magyar szecesszió gyöngyszemének tartott 
épület felújítása 
2019. január 15. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota hamarosan kezdődő felújítása során a Tükörterem 

restaurálási munkálatainak látnak neki először, de megújul majd a teljes tetőszerkezet, a 

homlokzat, valamint a több mint száz éves orgona is. A tervek szerint ez idő alatt nem kell 

majd teljesen lezárni az épületet. 

 

Megváltoztatnák az érettségit, hogy ne legyen hátrányos a magyar diákokra 
nézve 
2019. január 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Március 6-ig van még lehetőség arra, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára 

(EJEB) panaszt tegyenek azok, akik a román vizsga miatt nem tudtak tavaly sikeresen 

érettségizni. A cél a nemzetközi igazságszolgáltatási fórum elé tárni, hogy diszkriminatív a 

romániai kisebbségi diákok számára az, hogy több tárgyból kell vizsgázniuk, mint a román 

anyanyelvű tanulóknak. 
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Videóprojektorokkal segíti a pedagógusok munkáját a Studium – Prospero 
Alapítvány 
2019. január 16. – Krónika 

Mindenképp más módszerekkel kell oktatni a románt a magyar anyanyelvű gyerekeknek – 

vallja Claudia Văidean, a marosvásárhelyi Romulus Guga Általános Iskola román nyelv és 

irodalom szakos tanárnője, aki munkája elismeréseként – akárcsak két tanártársa – egy 

videóprojektort vehetett át tegnap a Studium – Prospero Alapítvány székhelyén. A díjazott 

pedagógus elmondta, a hatékony romántanítás filmnézést, képzőművészeti albumok 

nézegetését, rajzfilmet, hétköznapi történeteket foglal magában; egymás köszöntése, 

tüsszentést követően az „Egészségedre!” kívánság kifejezése álmaink, vágyaink 

megfogalmazása – Claudia Văidean szerint mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek 

megszeressék és elsajátítsák a nyelvet. 

 

Táblák bizonyítják a Selye János Egyetem és a gyakorlóiskolái közti 
együttműködést 
2019. január 15. – Ma7.sk, bumm.sk 

Hálája jeléül január 14-én a Dunaszerdahelyi járásban, 15-én pedig a Komáromi járásban 

működő három-három gyakorlóiskolájának adományozott szlovák-magyar nyelvű táblát a 

Selye János Egyetem. Az oktatási intézmények közti gyakorlóiskolai együttműködés 

megerősítésének egyik célja az egyetlen hazai magyar egyetemen tanuló fiatalok szülőföldfön 

való marasztalása. 

 
Akár az állásából is elbocsáthatják, mert kiállt a magyarok mellett 
2019. január 15. – Ma7.sk 

Zuzana Falathová, a bátor szlovák muzeológus magyarbarát interjúra nagy port kavart a 

szlovák közéletben. A Magyar Hírlapban megjelent „Az igazság egyértelműen a magyaroké” 

című riportot a szlovák fél „sokkolónak” találta, az Aktuality.sk újságírója, Zolo Mikeš, pedig 

az interjú ellen irányuló elfogult cikkével még erősebb indulatokat váltott ki. Zuzana 

Falathová két éve dolgozik a Pozsonyi Városi Múzeumban. A Magyar Hírlapban megjelent 

interjú szlovák változatát látva az intézmény egyáltalán nem fogadta pozitívan Falathová 

nyilatkozatait, sőt, jelenleg akár állását is elveszítheti. A bratislavskenoviny.sk ennek kapcsán 

egy beszélgetést készített Zuzana Falathovával, ahol a magyarországi hírlapnak adott  

 
Szlovák-magyar projekt segít megoldani a cégek kutatási-fejlesztési gondjait 
2019. január 15. – bumm.sk 

Kedden zajlik Zólyomban az InnoService szlovák-magyar határon átnyúló projekt 

zárókonferenciájára, ahol a szakemberek a cégek képviselőivel közösen ismertetik a kutatási-

fejlesztési szervezetek és az egyes vállalatok közötti együttműködés lehetőségeit, előnyeit, 

illetve akadályait. Az InnoService projekt keretében 2017 közepén öt szlovákiai és 
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magyarországi kereskedelmi és iparkamara fogott össze azzal a céllal, hogy támogassák a 

regionális vállalatok innovativitását, növeljék a versenyképességüket és az egyes régiók 

gazdasági teljesítőképességét. 

 

2019 a megmérettetés éve lesz 
2019. január 15. – Felvidék Ma 

Bősön találkoztak a Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó 

alapszervezeteinek elnökei, tagjai, valamint a független polgármesterek és képviselők január 

14-én.Fenes Iván, Bős polgármestere, a legfiatalabb magyar város vezetője házigazdaként 

köszöntötte a találkozó résztvevőit. Az apropót az új év kezdete és a 2019. év feladatainak az 

összegzése mellett a személyes találkozás és a baráti kapcsolatok ápolása adta. Fenes 

kiemelte: „Az új év nem lesz könnyebb, mint a többi esztendő, sőt a felelősség, a kihívás egyre 

fokozódik. Ezeket a feladatokat el kell látni a közösség megelégedésére. Meg kell mutatni a 

felvidéki magyarság erejét, mind a köztársasági elnök, mind az EU-képviselők választásakor, 

ezektől a sikerektől leszünk hitelesek, és ez lesz az alapja a 2020. évi parlamenti 

választásoknak.”  

 

Kárpát-medencei természettudományi versenyek a Felvidéken 2019-ben 
2019. január 15. – Felvidék Ma 

A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács az idei 2018/2019-es tanévben harmadik 

alkalommal szervezi meg a Magyar Természettudományi Társulat kezdeményezésében már 

évtizedek óta megvalósuló kárpát-medencei Teleki Pál földrajz, a Herman Ottó biológia és a 

Hevesy György kémia versenyeket. A versenyek kárpát-medencei méretűvé történő 

kiterjesztesét a MTT ügyvezető elnöke Tardy János irányítja. A versenyek előkészületeiről, 

lefolyásáról és eredményeiről a szervezők évente hírportálunkon számoltak be. 

 

Vajdaság: A munkanélküli anyák 15 ezer dinárt kapnak havonta a harmadik és 
negyedik gyermek után 
2019. január 15. – VAJdaság MA, Pannon RTV 

A tartományi kormány ma döntést hozott azokról az összegekről, amelyekkel a 2019-es 

költségvetésből támogatják a születést serkentő intézkedéseket Vajdaságban. E szerint a 

munkanélküli édesanyák a harmadik, illetve a negyedik gyermekük után 2019. január 

elsejétől havi 15 ezer dináros anyasági pótlékban részesülnek, közölte a tartományi kormány. 

 

Anyakönyvi kivonat magyarul 
2019. január 16. – Magyar Szó 

Szerbiában január elsejétől központi adatbázisból hívják le az anyakönyvi kivonatok 

kiadásához szükséges adatokat. A kivonatra csak a központi bázisban szereplő adatok 

kerülhetnek, így a helyi anyakönyvi hivatalok munkatársai a kiadott okiratra nem írhatják rá 

például a város vagy az állampolgárság magyar nyelvű megfelelőjét. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23230/Vajdasag-A-munkanelkuli-anyak-15-ezer-dinart-kapnak-havonta-a-harmadik-es-negyedik-gyermek-utan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23230/Vajdasag-A-munkanelkuli-anyak-15-ezer-dinart-kapnak-havonta-a-harmadik-es-negyedik-gyermek-utan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3886/vajdasag/195900/Anyak%C3%B6nyvi-kivonat-magyarul.htm
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Újra becsöngettek Vajdaságban 
2019. január 15. – Pannon RTV 

Háromhétnyi szünet után véget ért a téli szünidő. A szabadkai Majsai Úti Általános Iskola 

padjai is megteltek gyerekekkel. A diákok leginkább az osztálytársakkal való találkozás miatt 

várták a második félév kezdetét. 

 

Krakkóban megkezdődött a KMKSZ felgyújtásával gyanúsítottak pere 
2019. január 15. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Megkezdődött kedden Krakkóban annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának tavaly február eleji 

felgyújtási kísérletével vádoltnak - közölte a lengyel média.  A vádirat szerint a Falanga nevű 

neonáci szervezethez, valamint a Változás (Zmiana) nevű parlamenten kívüli lengyel 

oroszbarát törpepárthoz közelálló 28 éves Michal P. azzal bízta meg a másik két 

gyanúsítottat, a 22 éves Adrian M.-t és a 26 éves Tomasz Sz.-t, hogy gyújtsák fel a KMKSZ 

ungvári épületét. Az eset 2018. február 4-én történt, a férfiak Molotov-koktélt dobtak be a 

KMKSZ-székház egyik ablakán. Az irodában tűz ütött ki, senki sem sérült meg. 

 
Idén is folytatódik az ingyenes jogsegély Beregszászban 
2019. január 15. – karpatalja.ma 

Milyen jogai vannak a minket megállító rendőrnek? Kihez forduljunk, ha közúti balesetet 

szenvedtünk és a vétkes nem ismeri el a hibáját? Ezekkel és más kérdésekkel forduljanak 

hozzánk, hogy együtt megoldhassuk őket! A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által 

működtetett Itt Magyarul Is mozgalom (IMI) 2015-ben ingyenes jogsegélyszolgálatot indított, 

hogy segítsen a kárpátaljai magyar közösség tagjainak eligazodni az ukrán jogszabályok 

hálójában. Mint tavaly, úgy idén is – a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásának 

köszönhetően – meghirdetjük tanácsadó napjainkat, melyeken bárki fordulhat hozzánk. 

 

Elismerésben részesült Kótyuk István 
2019. január 15. – Kárpáti Igaz Szó 

Sokéves fordítói tevékenységéért, a megye társadalmi-kulturális és irodalmi életében való 

aktív részvételéért a Kárpátaljai Megyei Tanács és a megyei állami közigazgatás Kárpátalja 

fejlesztéséért érdemérmével tüntették ki Kótyuk István nyelvészt, műfordítót, tankönyvírót, 

gyermekírót, nyugalmazott egyetemi és főiskolai oktatót, az ukrán írószövetség tagját. A 

megyében adható legmagasabb kitüntetést Barta József otthonában nyújtotta át Kótyuk 

Istvánnak, aki a napokban töltötte be 85. életévét. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujra-becsongettek-vajdasagban
https://www.karpataljalap.net/2019/01/15/krakkoban-megkezdodott-kmksz-felgyujtasaval-gyanusitottak-pere
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/iden-is-folytatodik-az-ingyenes-jogsegely-beregszaszban/
https://kiszo.net/2019/01/16/elismeresben-reszesult-kotyuk-istvan/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 15. – Kossuth Rádió 

 

Új választási elnököt és ügyvezető elnököt választott a Magyar Polgári Párt hétvégi országos 

választmányi és elnökségi ülésén. A testület Pethő Istvánt, a párt Kovászna megyei önk 

képviselőjét választotta elnökévé, és arról is döntött, hogy a párt ügyvezetői elnöki tisztségét 

Salamon Zoltán tölti be. 

 

Úgy tűnik, az idei EP választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint az előzőké volt. A FUEN 

kiemelten támogatja az őshonos közösségekből származó jelölteket azokban a régiókban, ahol 

a kisebbségi szervezetek nem tudnak saját jelöltet állítani. Olyan pártok támogatását javasolja 

majd, amelyek elkötelezettek az európai kisebbségi törvény elfogadása mellett.  

 

Sonkád polgármestere, Izsák Tibor három évvel ezelőtt hívta meg először a Kárpát-medencei 

pedagógusok szövetségeit közös együttgondolkodásra. Az idei hétvégi tanácskozás témája a 

magyar nyelvű oktatás és annak helyzete a különböző régiókban volt. 

 

A Hargita megyei önkormányzat modell értékű megoldást keres a medvekérdésre. Ha már 

nem lehet vadászni a nagyvadra, meg kell tanulni az együttélés új formáját. Fiatal 

szakembereket is bevonnak a munkába.  

 

Magas szlovák állami kitüntetésben részesült Zalabai Gyula növénynemesítő. Az államfő a 

Pribina-kereszt első fokozatát adományozta az ország fejlesztése érdekében végzett munkáért 

és jelentős tudományos sikereinek elismeréseként.  

 

Hogyan lett egy, a szórvány identitását erősítő, örökségvédő programból országos 

műemlékvédő program? Erdélyben az Örökségünk őrei vetélkedő nyomán több épület 

visszakerült a köztudatba, jónéhányat sikerült restaurálni is. Mára egész Erdélyben folyik az 

örökségvédelmi munka. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-15_18-02-00&enddate=2019-01-15_18-40-00&ch=mr1

