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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: élő kapcsolat kell a diaszpórában élőkkel 
2018. december 18. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma  

Minél élőbb kapcsolat kialakítását szorgalmazza Magyarország és a diaszpóra magyarsága 

között a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki a Rákóczi Szövetség 

diaszpóraprogramja keretében Magyarországra látogató gyerekeket köszöntött kedden 

Budapesten. „Nem mondunk le ezekről a közösségekről, és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy 

megőrizzék identitásukat” – hangsúlyozta újságíróknak nyilatkozva Potápi Árpád János, 

rámutatva: mintegy 2,5 millió magyar él diaszpórában Nyugat-Európában vagy a 

tengerentúlon, vagyis számuk nem elhanyagolható a 15 milliós magyarság szempontjából. 

Idén is mintegy ezer gyermek, fiatal látogathatott el a program keretében Magyarországra, 

tizenhat csoport keretében. Az adventi időszakban százharmincan érkeztek ide többek között 

Argentínából, Brazíliából, Új-Zélandról, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és 

Ausztráliából – ismertette. 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta a Polgári Magyarországért díjat 
2018. december 18. – MTI, Híradó, Magyar Idők, HírTv, Origo, Demokrata  

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy az állam 

teljesíteni tudja eredendő funkcióját, mindenekelőtt a családokat kell védelmeznie és 

támogatnia. A nemzet és az állam sorsa a családok sorsában gyökerezik, a magyar állam 

legnagyobb erejét a magyar családok adják – tette hozzá. Balog Zoltán, a Polgári 

Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet 

csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy 

ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó 

napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak 

édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást. Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy az állam teljesíteni tudja eredendő funkcióját, 

mindenekelőtt a családokat kell védelmeznie és támogatnia. 

 
Félmilliárd forintos támogatást kapnak kárpátaljai egyházi líceumok 
2018. december 18. – MTI, Propeller.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Kárpátaljai egyházi líceumok 581 millió forint támogatást a magyar költségvetésből - derül ki 

a Magyar Közlöny legfrissebb számából. A kormányhatározat szerint kiemelten fontos a 

magyar anyanyelvi oktatás biztosítása Kárpátalján és az ottani magyar egyházi oktatási 

intézmények kiszámítható működési és fenntartási költségeinek biztosítása. Ezért a Bethlen 

Gábor Alapon keresztül a jövő évi költségvetés terhére 581,4 millió forintot különítettek el, 

2020-tól pedig a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai közé épül be ugyanekkora 

mértékű összeg. 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/12/18/potapi-elo-kapcsolat-kell-a-diaszporaban-elokkel
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/12/18/a-nagycsaladosok-orszagos-egyesulete-kapta-az-idei-polgari-magyarorszagert-dijat
http://propeller.hu/itthon/3390723-felmilliard-forintos-tamogatast-kapnak-karpataljai-egyhazi-liceumok?utm_source=hirstart.hu&utm_medium=referral
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Ezt üzente a miniszterelnök a romániai nemzeti kisebbségeknek 
2018. december 18. – maszol.ro, transindex.ro,  

A kisebbségek napjának megünneplése annak a hozzájárulásnak az elismerése, amit a 

kisebbségek tettek az ország fejlődéséért - jelentette ki kedden Viorica Dăncilă 

miniszterelnök. „A kisebbségek napja alkalmából jókívánságaimat fejezem ki minden 

kisebbségi közösségnek, amelyek társadalmi-szociális sokféleségükkel kiteljesítették a 

nemzeti értékek tárházát. A kisebbségek napjának megünneplése annak a hozzájárulásnak az 

elismerése, amit a kisebbségek tettek az ország fejlődéséért, hogy ma Románia egy erős 

ország legyen, amely képes ellátni az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét” – üzente a 

nemzeti kisebbségek napján a kormányfő. 

 

Ezt üzente az államfő a nemzeti kisebbségek napján 
2018. december 18. – maszol.ro 

A felelős politikusoknak fel kell lépniük minden kisebbséget rágalmazó kampány ellen - 

fogalmaz Klaus Johannis államfő a kisebbségek napja alkalmából küldött üzenetében. Az 

államfő szerint kormány és a parlament egyes tagjai „valóságos rágalomhadjáratot” folytattak 

egy kisebbség ellen, ami „igen veszélyes” jelenség - írja az Agerpres. Johannis rámutat: a 

kisebbségek képviselői hozzájárultak ahhoz, hogy Románia 1989 után a nyugati demokrácia 

útjára tért. 

 

 Kelemen Hunor: az ellenzék nem akarja átvenni a kormányzást 
2018. december 18. – maszol.ro, transindex.ro 

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy az ellenzéket alkotó pártok nem akarják átvenni a 

kormányzást, mert együtt írták ugyan alá a bizalmatlansági indítványt, valójában azonban az 

egymás elleni versennyel vannak elfoglalva” - jelentette ki kedden Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ szövetségi elnöke szerint matematikailag sem lehet sikeres a bizalmatlansági 

indítvány, amely mögül hiányzik a kidolgozott kormányprogram és a miniszterelnök-jelölt, 

aki ezt életbe léptetné. A politikus kijelentette: az ellenzéki pártok képtelenek együtt 

kormányozni.  

 

Hegedüs Csilla: a 2019-es EP választás döntően meghatározza az erdélyi magyar 
közösség jövőjét  
2018. december 18. – maszol.ro, transindex.ro,  

„A jövő évi európai parlamenti választás döntő fontosságú lesz Európa, és az erdélyi magyar 

közösség jövője szempontjából egyaránt” – hívta fel a figyelmet Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnöke kedden Csíkszeredában. A Csíki Önkormányzati 

Akadémia rendezvényén résztvevő politikus elmondta: Erdélynek erős Európára, és erős 

európai parlamenti képviseletre van szüksége ahhoz, hogy települései tovább fejlődhessenek, 

hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat, és családjaikat.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105956-ezt-uzente-a-miniszterelnok-a-romaniai-nemzeti-kisebbsegeknek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105929-ezt-uzente-az-allamf-a-nemzeti-kisebbsegek-napjan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105929-ezt-uzente-az-allamf-a-nemzeti-kisebbsegek-napjan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105966-kelemen-hunor-az-ellenzek-nem-akarja-atvenni-a-kormanyzast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105966-kelemen-hunor-az-ellenzek-nem-akarja-atvenni-a-kormanyzast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105963-hegedus-csilla-a-2019-es-ep-valasztas-dont-en-meghatarozza-az-erdelyi-magyar-kozosseg-jov-jet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/105963-hegedus-csilla-a-2019-es-ep-valasztas-dont-en-meghatarozza-az-erdelyi-magyar-kozosseg-jov-jet
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Salat Levente: Nagy mulasztás, hogy senki nem állt elő egy következő száz évre 
vonatkozó politikai projekttel 
2018. december 18. – transindex.ro 

Salat Levente politológus szerint a környezetétől elszigetelt kisebbségi identitás fenntartására 

irányuló kisebbségpolitika az erdélyi magyar egzisztencia önfelszámolását eredményezheti. 

Úgy véli, ha sikerülne rendezni a romániai magyar kisebbségeknek a román államhoz fűződő 

viszonyát, akkor lényegesen kevésbé volna vitákra okot adó kérdés az, hogy milyennek 

kellene lennie a romániai magyar kisebbség és a román társadalom közötti eszményi 

viszonynak. A politológus a Transindexnek adott interjúban elmondta, az erdélyi magyarság 

politikai, jogi és gazdasági helyzete formai szempontból soha nem volt olyan jó az elmúlt 100 

évben, mint most, ami az RMDSZ érdeme. Annak a folyamatnak a során azonban, amely 

ehhez az impozáns teljesítményhez elvezetett, több hiba is becsúszott.   

 
Bodó Barnát, a sokirányú cselekvés szintézismesterét köszöntötték Kolozsváron 
2018. december 18. – Krónika 

Születésnapi kötettel köszöntötték barátai, kollégái, pályatársai Bodó Barna ny. egyetemi 

docenst, politikust, újságírót, politológust, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének tiszteletbeli professzorát kedden délután 

Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. „Ez a könyv egyfajta tükör, és egy ilyen tükörre 

mindenkinek szüksége van” – fogalmazott Korsós Tamás konzul Az örökmozgó terei: Bodó 

Barna hetvenedik születésnapjára című kötetről. Hozzátette, a kiadvány lehetőséget nyújt az 

önreflexióra, és arra, hogy az ember korrigáljon, felkészüljön az irányváltásra, illetve 

megtalálja azokat az irányokat, amelyekben a személyisége, gondolata a közösség érdekében 

is kiteljesedhet. 

 
Egy kicsit mintha külön útra lépne az MPP és a Néppárt Székelyudvarhelyen 
2018. december 18. – szekelyhon.ro 

Noha az székelyudvarhelyi képviselő-testületben megalakult MPP–EMNP-koalíciónak Hajdó 

Csaba a frakcióvezetője, az MPP-s képviselők nemrég külön vezetőt választottak, Mike 

Levente személyében. A keddi tanácsülésen az RMDSZ-esek rá is kérdeztek, hogy akkor most 

mi van…Derzsi László, az RMDSZ székelyudvarhelyi frakcióvezetője a különfélékben arról 

érdeklődött, hogy ezentúl kihez kell fordulniuk, ha tárgyalni szeretnének. Azt a választ kapta, 

hogy a helyzet gyakorlatilag nem változott, viszont a frakciók az utóbbi évek együttműködése 

után úgy látták, önmagukban is meg kell erősödniük. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27587
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27587
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bodo-barnat-a-sokiranyu-cselekves-szintezismesteret-koszontottek-kolozsvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-kicsit-mintha-kulon-utra-lepne-az-mpp-es-az-emnp-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-kicsit-mintha-kulon-utra-lepne-az-mpp-es-az-emnp-szekelyudvarhelyen
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MKP évértékelő: több mint párt 
2018. december 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép  

Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a Magyar Közösség Pártja. Az újságírókat Menyhárt 

József MKP-elnök, Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke, valamint Berényi József 

és Csenger Tibor megyei alelnökök tájékoztatták. Menyhárt József a veszteségek évének is 

nevezte 2018-at, miután közéletünk számos kiemelkedő személyisége távozott közülünk, név 

szerint említette Bauer Győző, Jókai Tibor, Keszegh Pál, Pogány Erzsébet és Paulisz Boldizsár 

nevét. Az MKP tevékenységére jellemző, hogy több mint párt, így a civil szervezetekkel 

szorosan együttműködve látja el közösségépítő feladatát, így történik ez többek között a 

Szövetség a Közös Célokért társulással, a Csemadokkal vagy a történelmi egyházakkal is. A 

2016-os parlamenti választások után konszolidálódott a párt, ezt mutatják a tavalyi megyei, 

illetve az idei önkormányzati választások eredményei is. A jövő év első felében ismét komoly 

kihívásokkal elé néz a párt, ide tartozik a köztársaságielnök-választás és az európai 

parlamenti választások. 

 

Elhunyt Grendel Lajos 
2018. december 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép  

Kedden este Pozsonyban hosszan tartó betegséget követően elhunyt Grendel Lajos Kossuth-

díjas felvidéki magyar prózaíró. Legismertebb regényei az Éleslövészet, a Galeri, az Einstein 

harangjai, a Thészeusz és a fekete özvegy, a Nálunk New Hontban. Éveken át a Comenius 

Egyetem docenseként magyar irodalomtörténetet oktatott, vendégtanárként Prágában is 

tanított. Kritikáit, esszéit több kötetben közre adta, megírta a 20. századi magyar irodalom 

történetét is. 

 

Ki, és miért ártott Malina Hedvignek? 
2018. december 18. – Ma7.sk 

Miről tanúskodik Malina Hedvig tizenkét éves kálváriája? Ki mindenki tehet a jogainak és 

emberi méltóságának megsértéséről? Miért engedte mindezt a nyilvánosság? S mit kell 

tennünk, hogy soha többé már ne ismétlődhessen meg mindez? Ezeket a kérdéseket 

boncolgatta a Lámpa alatt különkiadása, amelyben Štefan Hríb kommentátor vendégei 

Roman Kvasnica, Malina Hedvig ügyvédje és Jozef Hašto pszichiáter voltak. Tizenkét évvel 

ezelőtt jelent meg a hír, hogy megvertek egy fiatal diáklányt, azért, mert magyar. S ezalatt a 12 

év alatt ebből az egyetlen hírből az önálló Szlovákia egyik legszörnyűbb története vált, 

jelentette ki a beszélgetés elején Štefan Hríb. 

 

2018-ban a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja Molnár Ilona tanár, 
iskolaigazgató 
2018. december 18. – Felvidék Ma  

A Csallóközben a királyfiakarcsai székhelyű  Petőfi Baráti Társulás – 2003 óta minden évben 

– a társulás életében meghatározó szerepet vállaló társaik közül az elnökség jelölése alapján, 

örökös tagot választ. Idén immár a 15. kiválasztott nyerte el a címet, amivel a civil szervezet az 
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https://felvidek.ma/2018/12/mkp-evertekelo-tobb-mint-part/
https://ma7.sk/kozelet/elhunyt-grendel-lajos
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ki-es-miert-artott-malina-hedvignek
https://felvidek.ma/2018/12/2018-ban-a-petofi-barati-tarsulas-orokos-tagja-molnar-ilona-tanar-iskolaigazgato/
https://felvidek.ma/2018/12/2018-ban-a-petofi-barati-tarsulas-orokos-tagja-molnar-ilona-tanar-iskolaigazgato/
https://felvidek.ma/2018/12/2018-ban-a-petofi-barati-tarsulas-orokos-tagja-molnar-ilona-tanar-iskolaigazgato/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. december 19. 
5 

önkéntes, önzetlen munka elismerése mellett a jó példa kiemelésével motivációt szeretne 

adni a közösség tagjainak. A Petőfi Baráti Társulás 2018. évi örökös tagjául Molnár Ilonát 

választotta. 

 

Adventi lelki nap boldog Brenner Jánosra emlékezve 
2018. december 18. – Felvidék Ma  

A pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora és hívei a város különböző részeiből 

adventi lelki napon vettek részt a koronázó városunkhoz is több szállal kapcsolódó 

Szombathelyen. A december 15-i, szombati esemény apropója boldog emlékű Brenner János 

volt, akinek idei, május elsején Szombathelyen történt boldoggá avatásán részt vettek a 

pozsonyiak is. Ez az advent harmadik vasárnapját megelőző szombati nap volt a ministránsok 

védőszentjének első liturgikus emléknapja. 

 

MNT: Óvodabuszok karácsonyi ajándékként szórványközpontoknak 
2018. december 18. – Vajdaság MA 

Karácsonyi ajándékként a magyar kormány által támogatott program keretében hét vajdasági 

szórványközpont kap napokon belül óvodabuszt, hogy a kicsiket nagyobb távolságokról is a 

magyar oktatási nyelvű tanintézményekbe tudják szállítani. Remélik, hogy ennek 

köszönhetően több szülő dönt úgy, hogy gyermekét magyar csoportba írassa. 

 

Délvidéki hagyományőrzők 
2018. december 18. – Szabad Magyar Szó 

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság különösen sokat tett a hagyományok ápolásáért, a 

délvidéki magyarság otthonmaradásáért. Figyelemreméltóak a fiatalok megszólításában elért 

eredményeik. A Hagyományok Háza vajdasági hálózata 2018-ban második évét zárta, így 

bátran támaszkodhatott az előző év tapasztalataira. A munkatársak az év során 22 településre 

jutottak el. Nagy figyelmet szenteltek a népzenei képzésekre, új koncepciót dolgoztak ki az 

élőszavas mesemondásra, s első ízben indították be a népi iparművészeti tárgyak zsűrizését. 

 

Magyar Örökség díjas a Tanyaszínház 
2018. december 18. – Magyar Szó 

Az idén negyvenéves Tanyaszínház neve is bekerült immár a Magyar Örökség 

Aranykönyvébe. Kilencvenharmadik alkalommal ítélte oda a Magyar Örökség és Európa 

Egyesület a Magyar Örökség díjakat szellemi kultúránk jeles képviselőinek. A Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermében tartott ceremónián Magyar Attila-Öcsi, a színház 

elnöke vette át az elismerést. 
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https://felvidek.ma/2018/12/adventi-lelki-nap-boldog-brenner-janosra-emlekezve/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23151/MNT-Ovodabuszok-karacsonyi-ajandekkent-szorvanykozpontoknak.html
https://szabadmagyarszo.com/2018/12/18/delvideki-hagyomanyorzok/
https://www.magyarszo.rs/hu/3865/kultura_szinhaz/194707/Magyar-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g-d%C3%ADjas-a-Tanyasz%C3%ADnh%C3%A1z.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3865/kultura_szinhaz/194707/Magyar-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g-d%C3%ADjas-a-Tanyasz%C3%ADnh%C3%A1z.htm
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Idegenvezetői igazolásokat és engedélyeket adtak át a Rákóczi-főiskolán 
2018. december 18. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Adminisztráció által jóváhagyott idegenvezetői igazolásokat és 

engedélyeket adtak át december 18-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. 

RFKMF). A II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszéke, valamint Felnőttképzési 

Központja, továbbá a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Kárpátaljai Megyei 

Adminisztráció közös szervezésében indult el 2017 októberében az az idegenvezetői képzés, 

melyet 24-en végeztek el – mondta az átadó ünnepségen Váradi Natália, a Felnőttképzési 

Központ igazgatója. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. december 18. – Kossuth Rádió 

 

Újságíró-gyilkosság, tömeges tüntetések, a kormányfő és több miniszter távozása jellemezte 

2018-ban a szlovák belpolitikát. Eközben azonban jól teljesített a gazdaság, a déli régiókban 

két megyében magyar alelnökök felügyelik a leszakadó térségek felzárkóztatását. A Magyar 

Közösség Pártjának vezetői értékelték a végéhez közeledő 2018-as évet.  

 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Beregszászhoz közeli Halábor 

községben átadta a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felújított 

Fenyőfácska óvodát, ötvenedikként a térségben. Majd ünnepélyes keretek között felavatta 

Beregszászon a Kárpátaljai Megyei Magyar Dráma Színház felújított épületét. A teátrum idén 

ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját.  

 

Szintén negyedszázada indult útjára az Irka című gyermeklap, amelyen magyarok 

nemzedékei nőttek fel Kárpátalján, ezért az fontos megtartó erőt jelent a közösség számára – 

jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

 

Már csak egy kiírás sikeres pályázóival kell aláírni a szerződéseket és ezzel, az év végén lezárul 

a magyar kormány által támogatott délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program első 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/idegenvezetoi-igazolasokat-es-engedelyeket-adtak-at-a-rakoczi-foiskolan/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-18_18-02-00&enddate=2018-12-18_18-40-00&ch=mr1
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hároméves ciklusa. A szakemberek most értékelik az eredményeket. Juhász Bálint, a 

Prosperitati Alapítván ügyvezetője is ezt tette sajtótájékoztatóján, ahol Németh Ernő járt. 

 

Van elegendő ereje, tudása, tapasztalata és tartaléka a folytatáshoz - mondta Kelelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke egy kolozsvári sajtóbeszélgetésen, 

ahol bejelentette: elindul az újabb, a harmadik elnöki mandátumért. Kelemen Hunort 

Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

Továbbra is Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Választói közgyűlésen 

döntöttek az egyházkerület küldöttei a vezetők, tisztségviselők személyéről a következő 

mandátumra. Erről szól Szilágyi Szabolcs összefoglalója. 

 

Karácsony előtt, advent idején jobban megnyílnak a szívek, nagyobb az adakozási kedv, 

különösen, ha az erre való indíttatást már az iskolai nevelés során megkapják a gyermekek. 

Oláh-Gál Elvira a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium diákjait kísérte el a Csibész 

Alapítvány csíkszépvízi központjába, az állami gondozott gyerekekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


