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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ha mi nem lennénk, szegényebb lenne a világ 
2016. január 22. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők 

A magyaroknak van egy rémálma, hogy eljön hozzánk a "történelem ura", és felteszi azt a 

kérdést, hogy kik vagyunk és miért. Erre egyetlen válasz van: ha mi nem lennénk, szegényebb 

lenne a világ - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Ljubljanában, a magyar 

kulturális intézet avatásán. A kormányfő azzal folytatta: ez egy "inspiráló rémálom", mert ez 

ad választ arra, miért költünk el annyi pénzt látszólag olyan felesleges dolgokra, mint egy 

kulturális intézet. A 2-3 milliós Szlovéniától és a 10 milliós Magyarországtól a feltett kérdésre 

csak egy válasz adható: "ha mi nem lennénk, szegényebb lenne a világ. Ezt az állítást 

igazolhatjuk nyelvünkkel, rámutathatnánk a magyar parlament épületére, de akár Puskás 

Öcsi angolok ellen rúgott góljára is" - jelentette ki Orbán Viktor 

 

Román–magyar kerekasztal megszervezését kérik az amerikai nagykövettől 
2016. január 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A román–magyar etnikumközi viszonyokról szóló kerekasztal-beszélgetés megszervezésére 

kérte fel Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke Hans Klemmet, az 

Egyesült Államok romániai nagykövetét pénteken. A székelyföldi önkormányzati vezető a 

háromszéki Árapatakon találkozott az amerikai diplomatával, aki több székelyföldi roma 

közösséget látogatott meg egy civil szervezet meghívására. Tamás Sándor a megbeszélést 

követően elmondta: tájékoztatta a diplomatát a romániai magyar közösség helyzetéről, és 

ismertette a székelyföldi beruházási lehetőségeket – írta az Agerpres hírügynökség. Tamás 

Sándor elmondta: Románia NATO- és EU-csatlakozása után a romániai magyar közösség azt 

érzi, hogy naponta visszalépések történnek a közösségi jogaiban. Felhívta vendége figyelmét, 

hogy Romániában a hatóságok kettős mércét alkalmaznak a romániai magyarság és a 

többségi lakosság jogai tekintetében. Ezért arra kérte a diplomatát, hogy a védnöksége alatt 

szervezzenek egy román–magyar kerekasztal-beszélgetést. Az önkormányzati vezető 

meghívta a diplomatát, látogasson ismét Kovászna megyébe, hogy jobban megismerje a helyi 

magyar közösséget. 

 

Magyar kultúra napja - Galántán ünnepelt a Csemadok 
2016. január 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Átadták a Csemadok idei életműdíjait a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti 

szervezetének a magyar kultúra napja alkalmából rendezett központi ünnepségén, Galántán 

vasárnap. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke beszédében a kultúra, az anyanyelv és a 

Himnusz összetartó erejét méltatta, majd Szabó Dezső gondolatát idézve kiemelte: minden 

magyar felelős minden magyarért, s ezt most - a Szlovákiában márciusban sorra kerülő 

parlamenti választások közeledtével - még inkább szem előtt kell tartani. A magyar kormány 

képviseletében Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepi 
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beszédében Szerb Antal sorait idézve a magyar kultúra közösségre gyakorolt összetartó 

erejének fontosságát hangsúlyozta. „Számunkra ma is a magyar kultúra az a fonál, amely 

egységgé sző bennünket itt a Kárpát-medencében vagy akár földrészeken, óceánokon túl” - 

jelentette ki. Rámutatott: a kultúra a magyarság megtartásának kulcsa, olyan hétköznapi 

valóság, amit folytonosan ápolni, formálni és örökíteni kell.  

 

Pénzsegélyt adott át és nemzetpolitikai szemináriumot tartott a Fidelitas 
Kárpátalján 
2016. január 23. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Iskolai étkeztetésre szánt 2,4 millió forintos pénzadományt nyújtott át és a kárpátaljai 

magyarság helyzetét elemző kihelyezett nemzetpolitikai szemináriumot tartott a Fidelitas 

szombaton a Beregszász melletti Makkosjánosiban. Az adományozással és a nemzetpolitikai 

szemináriummal kapcsolatban Böröcz László az MTI érdeklődésére elmondta: a Fidelitas 

tavaly nyáron indított gyűjtési akciót a kárpátaljai magyar fiatalok megsegítésére. A 

rendezvényen a kárpátaljai magyar oktatásnak és értelmiségnek nyújtott anyaországi 

támogatás rendszerét Grezsa István, határon túli beruházásokért felelős miniszteri biztos 

ismertette. 

 

Őket díjazták az erdélyi kultúráért 
2016. január 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjakat adta át az RMDSZ Kolozsváron, a Magyar 

Kultúra Napján. Idén Egyed Ákos történészt Erdélyért életmű-díjjal tüntették ki, Molnár 

Levente színművészt a színpadon és a filmvásznon nyújtott alakításaiért díjazták, a 

képzőművészet kategóriában Onucsán Miklós kapta meg az elismerést, az irodalom terén 

kifejtett munkásságáért pedig Fekete Vincét tüntették ki. Az eseményt Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke nyitotta meg. Ünnepi beszédében elmondta, már több mint negyed százada 

ünnepeljük a magyar kultúra napját, ez a nap pedig számára a kérdések feltételének napja, 

ma a kérdések feltételét fontosabbnak tartja a sikerek és eredmények említésénél, vagy 

kulturális örökségünk számbavételénél. “Ha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, ez így 

hangzik: az erdélyi magyarság számára kultúrájának megőrzése és gyarapítása létkérdés” - 

mondta el Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

A Lázár-Kövér ellentét áldozata lehet Szász Jenő? 
2016. január 22. – transindex.ro 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozása és Szász Jenő kinevezése egy Orbán Viktor és 

Kövér László közötti egyezség része volt, miután a Kövér által támogatott MPP sorra 

megbukott az RMDSZ-szel szemben. Az, hogy most az NSKI felkerült a megszüntetésre ítélt 

intézmények listájára sokan a Lázár-Kövér ellentét egyik fejezetének tartják. Az figyelhető 

meg, hogy Lázár négy-öt éves egyezségeket rúg fel és az is köztudott Budapesten, hogy a 
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miniszterelnökséget vezető miniszter és a házelnök között szembenállás van – írta a 

transindex.ro. 

 

Kedden döntenek Beke Istvánék fogságának meghosszabbításáról 
2016. január 22. – maszol.ro, Erdély Ma 

A bukaresti táblabíróság honlapján pénteken közzétett információk szerint jövő kedden 

döntenek a Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi 

elnöke, Beke István és Szőcs Zoltán előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról. A két 

gyanúsított vizsgálati fogságának meghosszabbítását a terrorizmus és szervezett bűnözés 

elleni ügyészség (DIICOT) kérte. A kérés tárgyalását eredetileg péntekre tűzték ki, ám január 

26-ra halasztották. A keddi döntés nem lesz jogerős, a HVIM-eseknek jogukban áll majd 

fellebbezni a legfelsőbb bíróságon. 

 

RMDSZ: a szegény családok is igényeljék az óvodások után járó támogatást 
2016. január 22. – maszol.ro, Bihari Napló 

Mintegy 111 ezer 3 és 6 év közötti, hátrányos helyzetű családból származó gyermek 

részesülhet anyagi támogatásban a korm ány döntése értelmében. A jogszabály szerint 50 lej 

értékű szociális jegyet kapnak azok a családok, ahol az egy főre eső jövedelem kevesebb mint 

284 lej havonta. Az alapfeltételek közé tartozik az is, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak 

óvodába. "Felhívjuk a magyar családok figyelmét és bátorítjuk őket, hogy használják ki a 

támogatás adta lehetőséget. A kezdeményezés jó és ösztönzően hat azokra a szülőkre, akik 

nem engedhetnék meg maguknak, hogy gyermekeiket óvodába járassák” – nyilatkozta 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke pénteken. 

 

Madéfalván is el kell távolítani a Községháza feliratot 
2016. január 22. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Csíkkozmás után Madéfalván is el kell távolítani a magyar Községháza feliratot a helyi 

polgármesteri hivatalról, miután a marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen a felirat levételét 

követelő felperes javára döntött - tudatta pénteken a Székelyhon.ro hírportál. Mindkét 

község, valamint további öt székelyföldi település esetében a magyarellenességéről elhíresült 

Dan Tănasă blogger az általa létrehozott Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

nevében indított közigazgatási pert a Községháza, illetve - Csíkszeredában - a Városháza 

felirat eltávolíttatása érdekében. 

 

Fába rótt felelősség: megújulnak a Székelyföld emblematikus kapui 
2016. január 23. – B. Kovács Gergely – Magyar Nemzet 

A székely kapu a Székelyföld közös kincse, védelme mindenkinek feladata. Ezt a vezérelvet 

egyre többen teszik magukévá Hargitában olyanok is, akik korábban kevésbé értékelték 

őseiktől örökölt portájukat. Egy nyugdíjas tanárnő inspiráló hatása és a tulajdonosok, 

fafaragók, politikusok összefogása nyomán fel is újítják Csíkszék és Udvarhelyszék székely 

kapuit. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. január 23-i számában olvasható) 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/59135-kedden-dontenek-beke-istvanek-fogsaganak-meghosszabbitasarol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59142-rmdsz-a-szegeny-csaladok-is-igenyeljek-az-ovodasok-utan-jaro-tamogatast
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59143-madefalvan-is-el-kell-tavolitani-a-kozseghaza-feliratot
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Százan tüntettek és imádkoztak az igazságért 
2016. január 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro, MTI, transindex.ro, Krónika 

Hol nincs éhségérzet az igazság után, ott veszélyben a közösség élete – hangzott el szombaton 

Gyergyószentmiklós főterén. A székelyföldi városok vezetői ellen indult eljárások esetében 

igazságos ítéletekért, illetve „a romániai magyarságra irányuló kollektív megbélyegzés” ellen 

gyűltek össze a tüntetők. A tiltakozó megmozdulást a Gyergyószéki Székely Tanács hirdette 

meg. Ennek vezetője, Árus Zsolt megfogalmazása szerint a tüntetés célja kimondani, hogy 

Románia jogállam, és követelni, hogy az illetékes hatóságok jogállamhoz méltón – átlátható, 

törvényes, tisztességes eljárás során, időhúzás nélkül – vizsgálják ki Gyergyószentmiklós és 

Csíkszereda városvezetői, illetve a kézdivásárhelyi, terrorizmussal vádolt magyar fiatalok 

ellen indult eljárásokat. Szülessenek igazságos ítéletek – tette hozzá Árus. 

 

Johannis "jó ötletnek tartja" a kétfordulós polgármester-választást 
2016. január 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika 

Jó ötletnek tartja a kétfordulós polgármester-választást - jelentette ki Klaus Johannis államfő 

Iasi-ban. Azonban hozzátette, nem tudja, lehetséges-e módosítani a törvényt ilyen kevéssel a 

választások előtt. A választási törvény tavalyi módosítása értelmében a polgármestereket egy 

fordulóban választják. A PNL nemrég azzal a kéréssel fordult Dacian Ciolos kormányfőhöz, 

hogy sürgősségi kormányrendelettel állítsa vissza a kétfordulós választást. Ciolos erre nem 

volt hajlandó.  Johannis azt mondta, reméli, sikerül bölcs döntést hozni ebben a témában. 

 

Ingyenes honosítás Madéfalván és Csíkszentlélek községben 
2016. január 24. – Erdély Ma 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének honosítási karavánja az elkövetkező hetekben 

Csíkszentlélekre, Csíkmindszentre és Madéfalvára látogat. Azon Csíkszentlélek községi és 

madéfalvi személyek, akik már rendelkeznek magyar állampolgársággal, azonban az 

állampolgárság megszerzése óta valamilyen változás történt életükben (házasság, gyermek 

születése, haláleset, válás, stb.), a fenti helyszíneken igényelhetik ezek anyakönyvezését is. 

 

Király András: ragaszkodjunk az oktatásban elért jogainkhoz 
2016. január 24. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a minap közleményben hívta fel a nemzetiségi 

iskolák és tagozatok vezetőnek, valamint a pedagógusok és szülők figyelmét arra, hogy a 

kisebbségi oktatásban az úgynevezett létszám alatti osztályok is önállóan működhetnek. 

Király András, a bukaresti tanügyminisztérium RMDSZ-es államtitkára szerint erre azért volt 

szükség, mert hamarosan minden megyei tanfelügyelőség el kell döntse a beiskolázási 

keretszámokat a következő tanévre, és a magyar oktatásban résztvevőknek jó tisztában 

lenniük a jogaikkal, a törvény által biztosított lehetőségekkel. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41687
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198972&cim=ingyenes_honositas_madefalvan_es_csikszentlelek_kozsegben
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EMNP: Florea helyzete még inkább szükségessé teszi az összefogást 
2016. január 24. – Krónika 

Közös önkormányzati képviselői jelöltlista felállítását sürgeti Marosvásárhelyen az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP). A hétvégi keltezésű közleményükben rámutatnak, az elmúlt hét 

politikai eseményei – különösen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) habozása, hogy indítsa-e 

vagy nem a hivatalban levő Dorin Florea polgármestert egy újabb mandátumért – erősíteni 

látszanak a hárompárti támogatottságnak örvendő marosvásárhelyi magyar 

polgármesterjelölt, Soós Zoltán esélyeit.  

 

Nem hoz oktatási reformot az új kerettanterv 
2016. január 24. – Krónika 

Az oktatási minisztérium által közvitára bocsátott három kerettanterv-tervezet egyikét sem 

tartják elfogadhatónak a magyar oktatási szakemberek. Szerintük ezek nem veszik figyelembe 

a kisebbségi oktatás sajátosságait, ugyanakkor a teljes romániai tanügy problémáit sem 

orvosolják. A minisztérium tavaly éppen karácsony előtt bocsátotta közvitára a tervezeteket, 

amelyekre január 23-áig, szombatig várták a pedagógusok, diákok, szülők, civil és szakmai 

szervezetek észrevételeit, javaslatait. A három változat a különböző tantárgyakhoz rendelt 

heti óraszámban, illetve a választható tárgycsoportokban különbözik. Király András oktatási 

államtitkár a Krónika érdeklődésére hétvégén elmondta, több mint hatezer észrevétel futott 

be a minisztérium honlapjára, ezeket feldolgozzák, csoportosítják, és a figyelembevételükkel 

kell elkészülnie az 5–8. osztályosok új tanterve.  

 

Kölcsey-központ épül Sződemeteren 
2016. január 24. – Krónika 

Magyar állami támogatásból épül meg a Kölcsey Ferenc nevét viselő kulturális és egyházi 

központ a Szatmár megyei Sződemeteren – a Himnusz szerzőjének szülőfalujában – a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a tasnádi református egyházközség 

kezdeményezésére. A református templom kertjében megépülő létesítmény alapkövét 

szombaton, a magyar kultúra napján ünnepélyes keretek közt tették le Csűry István püspök és 

Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese 

jelenlétében, a résztvevők ugyanakkor egy időkapszulát is  „elrejtettek” az alapkő alatt – 

tájékoztatta a Krónikát Pakulár István, a sződemeteri református leányegyház lelkipásztora. 

 

A tettek mezején 
2016. január 24. – Bálint Eszter – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „két, az erdélyi magyarság számára hosszú távon 

meghatározónak mondható lépés is történt az elmúlt néhány nap leforgása alatt. A Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) bejelentette, stratégiai pereket kezdeményez olyan állami 

intézmények ellen, amelyek nem alkalmazzák az anyanyelv használatára vonatkozó 

törvényeket, Tamás Sándor, a Kovászna megyei közgyűlés elnöke pedig arról tájékoztatta 

Hans Klemmet, az Egyesült Államok romániai nagykövetét, hogy a magyar közösség azt érzi, 
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naponta visszalépések történnek a közösségi jogaiban, s arra kérte a diplomatát, hogy a 

védnöksége alatt szervezzenek egy román–magyar kerekasztal-beszélgetést”. 

 

Csodasarokkal jutalmazták a gyerekek kitartását 
2016. január 24. – szekelyhon.ro 

Madéfalvi és csíkszenttamási tanulók vehették át iskoláikban a magyar kormány által 

meghirdetetett Miénk a város! elnevezésű játéksorozat díjait. A nyereményeiket pénteken – a 

magyar kultúra napján – osztották ki, a kisiskolások előadásokkal is készültek ez alkalomból.  

 

Megmaradásunk kulcsa a földtulajdon – Háromszék Kultúrájáért Díj Egyed 
Ákosnak 
2016. január 25. – Erdély Ma, Háromszék 

Egyed Ákos nemcsak ragaszkodott a történelemhez, hanem vigyázott is rá. Úgy tárta elénk, 

hogy azáltal megismerhetjük, úgy adta tovább, hogy hozzátette a maga részét, hagyta, hogy 

levonjuk belőle a tanulságokat – hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 

elnöke szombaton az olaszteleki Daniel-kastélyban tartott ünnepségen, mely alkalomból 

átadta a Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított, negyedik alkalommal odaítélt 

Háromszék Kultúrájáért Díjat Egyed Ákos történész-akadémikusnak. 

 

Beke és Szőcs a fogságból üzent – Újabb szimpátiatüntetés Kézdivásárhelyen 
2016. január 25. – Erdély Ma, Háromszék 

Szombat délután az idei negyedik, a kezdetektől számított huszonhatodik 

szimpátiatüntetésen alig hatvanan gyűltek össze Kézdivásárhelyen a Gábor Áron-szobornál. 

Ezúttal a környékbeli településekről nem jöttek, ellenben képviseltette magát Erdővidék, 

Benkő Emőke, a Székely Nemzeti Tanács egyik alelnöke jött el Kézdivásárhelyre, hogy 

kifejezze együttérzését a vizsgálati fogságban lévő vármegyésekkel. „Köszönjük a hitet, az 

együttérzést, az összefogást. Hisszük, hogy az igazságnak ki kell derülnie akkor is, ha 

egyeseknek jobban fáj, mint a hazugság. Dicsőség Istennek, aki zászlónkat vezeti! Zászlónkat 

megfogom, megmarkolom, harcomat megharcolom, szabadságomat elvették, de szívemet és 

hitemet soha!” – üzente a rendőrségi fogdából a HVIM erdélyi és kézdivásárhelyi elnöke. 

 

NPKI: Választások előtt Szlovákiában - magyar esélyek 
2016. január 22. – hirek.sk, Felvidék Ma 

016. március 5-én egyfordulós parlamenti választást tartanak Szlovákiában. Magyar 

szempontból ez a felvidéki magyarság politikai érdekképviseletének kérdését illetően 

különösen jelentős esemény - fogalmaz abban a terjedelmes tanulmányában a budapesti 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet melyben a parlamenti választások esélyeit elemzi magyar 

szempontból. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csodasarokkal-jutalmaztak-a-gyerekek-kitartasat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198982&cim=megmaradasunk_kulcsa_a_foldtulajdon_haromszek_kulturajaert_dij_egyed_akosnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198982&cim=megmaradasunk_kulcsa_a_foldtulajdon_haromszek_kulturajaert_dij_egyed_akosnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=198993&cim=beke_es_szocs_a_fogsagbol_uzent_ujabb_szimpatiatuntetes_kezdivasarhelyen
http://www.hirek.sk/belfold/20160123111226/NPKI-Valasztasok-elott-Szlovakiaban-magyar-eselyek.html
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Felvidéki magyar iskolák is csatlakoznak a pedagógussztrájkhoz 
2016. január 22. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Tanítók Kezdeményezése (ISU) által szervezet határozatlan idejű sztrájkhoz több 

felvidéki magyar tanintézmény is csatlakozott. A sztrájkhoz csatlakozott iskolákban január 

25-én nem lesz tanítás, illetve korlátozott üzemmódban folyik az oktatói-nevelői munka. 

 

Ne süllyessze a vezetőség a Csemadokot egy párt fiókszervezetévé 
2016. január 22. – bumm.sk, Új Szó 

Nyílt levélben szólította fel a Csemadok országos vezetőségét – köztük Bárdos Gyula elnököt 

és Köteles László alelnököt – a szervezet számos tagja, hogy se a Csemadok nevét, se a 

gyűléseit ne használják fel a saját kampányuk céljaira. A tagok engedélye nélkül az érintettek 

ne tegyenek kijelentéseket arról, hogy a Csemadok kit és mit támogat, áll a felhívásban. 

 

Focus: hétpárti lenne a törvényhozás 
2016. január 23. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Hét párt kerülne be a törvényhozásba, ha januárban tartották volna a parlamenti 

választásokat - derül ki a Focus közvélemény-kutatásából. A legtöbben a jelenleg is 

kormányzó Smerre voksoltak volna, amely a szavazatok 37 százalékát szerezte volna meg.  

Robert Fico miniszterelnök pártja mellett 13,3 százalékkal a Háló (#Sieť), 7,2 százalékkal a 

Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és 7-7 százalékkal a Most-Híd és a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) is bejutott volna a parlamentbe. Ugyancsak bejutott volna a 

törvényhozásba az OĽaNO-NOVA mozgalom, és a Szabadság és Szolidaritás (SaS). A felmérés 

szerint a Magyar Közösség Pártja (MKP) a parlamenten kívül rekedt volna, 3,9 százaléknyi 

szavazatot szerzett volna. 

 

A Most-Híd nem vállalja fel a Csemadok programját, így az az MKP-t támogatja 
2016. január 24. – Felvidék Ma 

Csak a Magyar Közösség Pártja vállalja fel a Csemadok programját, így a Csemadok Országos 

Tanácsa és az Elnökök Tanácsa együttes ülésén nyilatkozatban fejtették ki, hogy az MKP-t 

támogatja a március 5-i választásokon. „A Csemadok Országos Tanácsa január 24-én 

Diószegen megtartott ülésén továbbra is kiállt az egységes magyar hazai politizálás 

megteremtése mellett, azonban ennek hiányában a március 5-én sorra kerülő parlamenti 

választások alkalmával csak azt a politikai pártot és annak Közös akarat nevű választási 

listáját tudja támogatni, amelyben teljes mértékben felvállalták a Csemadok programját, 

céljait és érdekeit” – áll a szervezet nyilatkozatában. 

 

Észak- és Dél-Komárom először ünnepelte együtt a magyar kultúra napját 
2016. január 24. – hirek.sk 

Számos összetartozás érzését erősítő, közös rendezvény után első alkalommal idén január 23-

án az észak-komáromi Kultúrpalotában egyazon műsorfüzérrel ünnepelte a magyar kultúra 

napját a történelem viharai során kettészelt Komárom. 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/58925-felvideki-magyar-iskolak-is-csatlakoznak-a-pedagogussztrajkhoz
http://www.bumm.sk/belfold/2016/01/22/ne-sullyessze-a-vezetoseg-a-csemadokot-egy-part-fiokszervezeteve
http://www.hirek.sk/belfold/20160123151802/Focus-hetparti-lenne-a-torvenyhozas.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/58952-a-most-hid-nem-vallalja-fel-a-csemadok-programjat-igy-az-az-mkp-t-tamogatja
http://www.hirek.sk/kultura/20160123231318/Eszak-es-Del-Komarom-eloszor-unnepelte-egyutt-a-magyar-kultura-napjat.html
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A kisebbségi kultúrák programjában a magyaroké a legtöbb pályázat 
2016. január 24. – hirek.sk 

A Nemzeti kisebbségek kultúrája programban a beérkezett 2016. évi pályázatok több mint a 

felét a magyar kisebbség pályázatai képezik, 1911 pályázat közül 1100. A kisebbségügyi 

kormánybiztos hivatalának tájékoztatása szerint a második legnépesebb csoportot a 

szlovákiai roma kultúra támogatását célzó pályázatok képezik. 

 

Maga felé hajlik Berényi keze 
2016. január 24. – Új Szó 

Nem szakmai alapon dönt arról a Bethlen Gábor Alap, hogy kiknek juttassa azt a körülbelül 

másfél millió eurót, amit a magyar kultúra támogatására fordít Szlovákiában. Az összegről 

kizárólag a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) hivatott dönteni. Az öt legnagyobb összeggel 

támogatott szervezetből háromnak MKP-s vezetők állnak az élén, ezek a szervezetek 2015-ben 

299 millió forintot (952 ezer eurót) kaptak.  

 

Újvidék: Megemlékeztek a razzia áldozatairól 
2016. január 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A jelenlévők a Duna-parton álló, Család nevet viselő emlékműnél rótták le kegyeletüket. 

Szerb történészek szerint 1942 januárjában 3808 embert végeztek ki a magyar katonák és 

csendőrök. Magyar történészek szerint az eseményeknek 3340 áldozata volt. A razzia során 

kivégzettek többsége ártatlan volt. 

  

Magyarittabé: Rendezik a Kossuth-szobor talapzatának környékét 
2016. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarittabén a mai napig fájlalják, hogy ellopták a Kossuth-szobrot, amelyet 1904-ben 

állítottak fel. A tervek szerint március 15-ére, az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 

bánáti központi ünnepségre új szobrot helyeznek majd el a helyszínen. A Kossuth-szobor 

talapzata környékén megkezdődtek a munkálatok, ma is a terepen voltak a szakemberek, akik 

most már a leendő, új szobor környékét rendezik - mondta Petes Béla a falu vezetője. 

 

MM: A VMSZ fegyelmi bizottsága kézbesítette az idézéseket 
2016. január 23. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A VMSZ Fegyelmi Bizottságának idézéseit a csütörtöki nap folyamán már kikézbesítették a 

Magyar Mozgalom tagjainak, akik a a VMSZ tagságához is tartoznak. Hétfőre és keddre 

idéztek a testület elé őket, tudtuk meg az MM honlapján közzétett tájékoztatásból. Ezt 

ismertetjük az alábbiakban. Az idézésekből kiderül, hogy minden „vádlottnak” öt perce lesz 

védekezni. Pásztor bejelentése értelmében valószínűleg annyit várnak el az emberektől, hogy 

arról nyilatkozzanak, kilépnek-e a Magyar Mozgalomból. Ha nem, akkor a pártból zárják ki 

őket. Legalább száz embert fognak kizárni a VMSZ-ből, ami a pártok belül az eddiginél is 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160124085512/A-kisebbsegi-kulturak-programjaban-a-magyaroke-a-legtobb-palyazat.html
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nagyobb problémákat fog okozni, de a teljes magyar közösség leépüléséhez is vezet – mondta 

Maglai Jenő Szabadka polgármestere, a Magyar Mozgalom egyik alapítója. 

  

Nagy esemény egy kis településen 
2016. január 23. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Tordán megkezdődött a XV. Művelődési Napok rendezvénysorozat. A következő másfél 

hónapban – március végéig – minden hétvégén lesz valamilyen rendezvény az 1200 lakosú 

közép-bánsági magyarlakta faluban. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke 

megnyitóbeszédében elmondta, hogy az idei év sok szempontból jubiláris. Torda 

fennállásának a 240. évfordulóját ünnepli, 15. alkalommal szervezik a Művelődési Napokat. 

Mint mondta, Torda kivételes települése Vajdaságnak, mert ahol ekkora életerő van, az 

minden elismerést megérdemel. Hányszor tűnt úgy az itt élők számára, hogy kilátástalan a 

holnap, azonban a kultúra volt mindig az, amely erőt adott, és átsegítette a tordaiakat a 

nehézségeken. Pásztor István szólt a magyar állam a vajdasági magyarságnak szánt anyagi 

támogatásáról, melynek konkrét megvalósítása februárban elkezdődik. Mint ígérte, segíteni 

fognak mindazoknak, akik megkapaszkodni akarnak a szülőföldjükön. 

  

Vajdasági Magyar Bál a palicsi borászat báltermében 
2016. január 24. – Pannon RTV 

A palicsi Zvonko Bogdan Borászat báltermében Vajdasági Magyar Bált tartottak tegnap este. 

Az eseményen felléptek a budapesti Operett Színház művészei, később pedig az Eridanus 

együttes gondoskodott a jó hangulatról. A bál házigazdái Lőrincz Zsuzsanna és Bencsik 

István, védnöke pedig Vitkayné Kovács Vera. A bál egyben jótékony célú gyűjtés volt a 

kiemelkedő tehetségű, szociálisan rászoruló felsős általános iskolás gyerekek támogatására. A 

hagyományteremtő és közösségmegtartó szándékkal rendezett Magyar Bált a Vajdasági 

Magyar Szövetség szervezte. 

 

A délvidéki magyar népirtásra emlékeztek Szegeden 
2016. január 24. – Vajdaság Ma 

Bocsánatkérést várnak el a szerb kormánytól a 71 évvel ezelőtti délvidéki magyar népirtás 

túlélői - jelentette ki Teleki Júlia vajdasági helytörténész vasárnap Szegeden. Az egykori 

tartományi képviselő a Gál Ferenc Főiskolán, a hetvenegy évvel ezelőtt történtekre emlékezve 

kifejtette: a túlélők azt várják, hogy a szerb kormány végre kimondja, 1944-45-ben nagyon 

sok magyart ártatlanul végeztek ki. Hangsúlyozta, a mindenkori szerb hatalom feladata lenne 

a bocsánatkérés, ahogy azt Áder János köztársasági elnök a magyarok nevében megtette a 

belgrádi parlamentben. Teleki Júlia elfogadhatatlannak tartja, hogy bár megszületett a 

magyarok kollektív bűnösségét eltörlő döntés, minden érintettnek egyénileg kell kérnie a 

bíróságtól rehabilitációját. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2953/vajdasag/139799/Nagy-esem%C3%A9ny-egy-kis-telep%C3%BCl%C3%A9sen.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=250713
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19629/A-delvideki-magyar-nepirtasra-emlekeztek-Szegeden.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 25. 
10 

Kárpátaljára látogatott Kovács Ádám Zoltán helyettes államtitkár 
2016. január 23. – karpatalja.ma 

Január 21-én látogatást tett Beregszászban Kovács Ádám Zoltán, Magyarország Külgazdasági 

és Külügyminisztériumának nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára. 

Látogatásának első helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt, ahol a 

főiskola elnöke, Orosz Ildikó és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke vezetésével megtekintette a felújítás alatt lévő épületeket, valamint a főiskola 

szakképző intézetét. Kovács Ádám Zoltán útjának következő állomása a Beregszászi 10. Sz. 

Óvoda volt, ahol biztosította a jelenlévőket arról, hogy a minisztérium figyelemmel kíséri és 

folyamatosan segíti Kárpátalja fejlődését. 

 

Van értelme! – Kiállítással és koncerttel a magyar kultúráért 
2016. január 24. – karpatalja.ma  

A magyar kultúra napját méltatta január 22-én Beregszászban a Pro Cultura Subcarpathica 

(PCS) civil szervezet. Az idén jubiláló – immáron ötéves – egyesület kiállítással és koncerttel 

ünnepelt, megkezdve ezzel 2016-os kulturális évadát. Mindkét eseménynek a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Az intézmény Gross Arnold 

kiállítótermében Garanyi József, Harangozó Miklós és Zicherman Sándor festményeiből nyílt 

tárlat. Ennek anyagát Kovács László gyűjtő bocsátotta rendelkezésre. 

 

A Magyar Kultúra Napja Dobronakon 
2016. január 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A dobronaki művelődési házban ünnepelte meg az idén a Magyar Kultúra Napját a 

muravidéki magyar nemzetiség, ahol kiosztották a most már Zala György nevét viselő 

kulturális díjakat. 

 

Szlovén - magyar gazdasági fórum az együttes kormányülés napján 
2016. január 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

Szlovénia és Magyarország mindenekelőtt a gazdaság, az infrastruktúra és az energetika, de a 

turizmus területén is kívánja mélyíteni a kapcsolatokat. E célt szolgálta a Szlovén Gazdasági 

Kamara és a Spirit Ügynökség által szervezett szlovén-magyar gazdasági fórum, melynek záró 

részében a gazdaság több mint 300 résztvevőjéhez dr. Miro Cerar szlovén és Orbán Viktor 

magyar kormányfő is szólt. A Szlovén Gazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. 
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Mesés cserkészbál Bécsben 
2016. január 24. - Volksgruppen 

Szombaton került megrendezésre a bécsi 72-es számú Széchenyi István cserkészcsapat és a 

Bécsi Magyar Katolikus Egyházsközség közös, tradícionális farsangi bálja Bécsben. A bál idei 

mottója a „magyar népmesék“ voltak. 

 

Református magyarok közt Clevelandben 
2016. január 22. – Nemzeti Regiszter 

Többgenerációs magyar közösség fogad őszinte kíváncsisággal és meleg vendégszeretettel. Az 

idősebbek jóval túl a nyolcvanon, ők az 56-os forradalom alatt-, illetve után menekültek el 

Magyarországról és jutottak el az Újvilágba. Mára ők számítanak a „nagy öregeknek”, hisz az 

előttük érkezett „dipisekből” (Displaced Person = az 1945-ös emigráció hontalanjai) mostanra 

alig él már valaki. A clevelandi magyarok nyugat-oldali református templomában jártunk. 

 

A magyar kultúra napja - Kitüntetéseket adtak át Londonban 
2016. január 22. – Nemzeti Regiszter 

A magyar kultúra napja alkalmából rendezett keddi ünnepségen Peter Broadbent karnagy és 

Váci Sándor építészmérnök vette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést a 

londoni magyar nagykövetségen, Szabadhegy Péter nagykövettől. 
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2016. január 23. – Duna World 

Hasonlóság a török és magyar irodalom között 

Dursun Ayan az ankarai egyetem tanára magyar műveket fordít törökre és török műveket 

magyarra. Aki elmondta, hogy milyen hasonlóságok vannak a két nemzet irodalmában. 

Mindkettőben fontos a szerelem, a hit és a hősiesség. Arany Jánossal kapcsolatban elmondta, 

hogy nála fedezhető fel a két nép érzelemvilága közötti hasonlóság.  

Rövid hírek 

Világszerte megünnepelték a magyar kultúra napját a Balassi Intézetekben. Belgiumban 

ünnepélyes keretek között alapították meg a magyar művelődési intézetet. Moszkvában a 

Csárdáskirálynő elevenedett meg a nézők előtt. 

A Kárpátok művészete a tengerentúl 

Saint Paulban ismerkedhettek meg a látogatók az elmúlt hétvégén. A fesztivál óriási sikert 

aratott, ahol nemcsak a régmúlt hagyományai elevenedte meg, hanem a közelmúlt 

érdekességeivel is. A legtöbb látogatót a néptánc oktatás és kézműves foglalkozások 

vonzották. 

Baba-mama programok Londonban 

A Londoni Magyar Kulturális Központ a családi programok elkötelezett híve. Már négy éve ad 

otthont a baba-mama kapcsolatot erősítő és a gyermekek zenei érdeklődését felkeltő zenés 

foglalkozásoknak, amik a Kodály módszeren és a Ringató foglalkozások módszereken alapul. 

Ezeket később otthon is gyakorolhatják, amelyek erősítik a gyermek és szülők közötti 

kapcsolatot. A foglalkozásokat Chambers Mária a Guildford-i Magyar Tanoda és Játszóház 

vezetője tartja, aki elmesélt, hogy egy-egy foglalkozás hogyan épül fel. 

Zseniális magyar találmány van születőben 

Három fiatal magyar kutató olyan térburkolatot alkotott, amely a lépésekből nyeri az 

elektromos energiát. Ennek lényege, hogy egy tégla méretű műanyag vázra erősítenek lapokat 

és a velük érintkező lépésekből nyerhető energia, amikbe napelemeket is elhelyeztek. A 

három feltaláló számításai szerint egy 12 négyzetméteres Futi járdából egy családi ház 

áramszükségletét láthatják el.  

Hangay György szenvedélye a kutatás 

Gyerekkorában nagymamája mutogatott bogarakat neki, akkor még nem lehetett sejteni, 

hogy egy életre szóló szenvedély van kialakulóban. Rovarmániáját felesége is elnézően kezeli, 

így lehet, hogy már mintegy negyedmillió példánnyal rendelkezik Ausztráliában. A gyűjtő 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-01-23-i-adas/
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hetvenöt évesen sem pihen és jelenleg expedíciót szervez, nem kisebb célért mint 

Magyarország természettudományi kincseinek gazdagításáért. 

Los Angeles-i magyar egyházközösség 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik sajátos következménye a San Fernando Völgyi 

Magyar Református Egyházközség létrejötte. A közösséget 1958-ban 56-os menekültek 

alakították a hetvenes években templomot és iskolát is építettek, amiben sikerük és 

megmaradásuk zálogát látják Minden megtesznek azért, hogy minél több családot vonzzanak 

és a fiatalokban felébresszék a nemzet és Isten szeretete iránti vágyat. 

Magyar Közösségek a világban - Dél-Afrikai Magyar Szövetség 

A világ minden táján élnek magyarok még Dél-Afrikában is, bár nem olyan nagy számban. 

Ennek ellenére a Dél-Afrikai Magyar Szövetég több évtizede ápolja a magyar identitástudatot. 

Azonban manapság egyre nagyobb kihívásokkal kell szembe nézni. Napjainkra folyamatosan 

lecsökkent a Dél-Afrikába érkező magyar fiatalok száma. A nehézségek ellenére a szövetség 

mindent megtesz a megmaradásért, mondta el Pleskó László a Dél-Afrikai Magyar Szövetség 

elnöke. 

Minden ízében magyar 

Finnországban Helsinkiben él Vilisics Ferenc biológus, aki munkanélküliként álmodozott 

arról, hogy a rivalda fénybe kerülhet álmai megvalósításán keresztül. A biológus saját 

minőségi kolbászkészítési vállalkozásba vágta fejszéjét. Elmondta, hogy milyen hasonlóságok 

és különbségek vannak a finn és magyar gasztronómia között.  

 

Térkép 

2016. január 23. –Duna TV 

Pozitív fordulat 

Felvidéken egyre többen választják a magyar iskolát. Megismerni a magyar irodalmat és 

történelmet, a gyökerekhez való visszanyúlást jelenti a Felvidéken is a magyar nyelven való 

oktatás, ahol az elmúlt egy évtizedben nem volt annyi magyar első osztályos, mint az idei 

tanévben. A statisztikai adatok szerint 2009-2013 között stabilizálódott a számuk és az idei 

tanévben ez emelkedett. A pozitív változás a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának is 

köszönhető, amely 2004 óta minden évben ösztöndíjat oszt a szövetség, azon családoknak, 

akik magyar iskolába íratják gyermekeiket. Bár az ösztöndíj összege szimbolikus, azt 

bizonyítja, hogy az anyaország nem mondott le a külhoni magyarokról. 

Magyar kultúra hete Szatmárban 

Kiállításokkal, komolyzenei koncertekkel és elődadásokkal várják a látogatókat a magyar 

kultúra hetére. Szatmárnémetiben Egycsillagú Égbolt elnevezéssel tízedik évvel rendezik meg 

az eseményt.  

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-01-23-i-adas/
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Fölszállott a páva döntősét látogatta meg a Térkép stábja 

A Fölszállott a páva verseny döntősét Vrencsán Anitát Gyimesben Kosteleken látogatta meg a 

Térkép, amely remek hely a hagyományok ápolására. A 11 éves népdalénekes nemcsak az 

közép és elődöntőn jutott túl, hanem egészen a döntőig menetelt. Anita televíziós fellépéseit 

az egész falu végigkísérte, osztálytársai pedig nagyon büszkék voltak rá. 

Önzetlen gondviselés 

Forró teával, étellel és meleg takarókkal az utcán élőkért tesznek a Máltai Szeretetszolgálat 

Szatmárnémeti önkéntesei, hogy elviselhetőbbé tegyék az utcán élők mindennapjait.  

Kárpátalján segít a Dorcas ökomenikus segélyszervezet 

Nagycsaládosokat, nyugdíjasokat elesetteket és szociális intézményeket is támogat 

Ukrajnában a Dorcas holland ökomenikus segélyszervezet, amit külhoni magyar 

magánszemélyek és szervezetek támogatnak. A segélycsomagok értéke sokszor többszöröse a 

család jövedelmének, ami hatalmas segítség a télen jobbára rezsire elegendő nehézsorsú 

családoknak. 

A magyar kultúra napja a Magyarság Házában 

Kárpát-medencei diákok számára hirdetett esszéíró pályázatot a felvidéki Palóc Társaság húsz 

témában, amelynek eredményhirdetése január 24-én a Magyarság Házában kerül 

megrendezésre. 

Oberon csőszínház 

Több mint egy évtizede Nagyvárad kulturális palettáját színesíti, amely a nagyváradi diákok 

színjátszó társulata. A társulat hónapról hónapra szinte a semmiből varázsol új bemutatót, 

jobbára adományoknak köszönhetően. A lelkes amatőr színjátszók azonban a nehéz 

körülmények ellenére is lelkesen szólítják meg az érdeklődő jobbára korosztályban hasonló 

diákokat. 

 

Kárpát Expressz  

2016. január 23. – M1 

A magyarság megmaradása a családban rejlik – nagycsaládos napot rendeztek 

Beregszászban 

Negyedik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a 

nagycsaládos napot Beregszászban. A 2013-ban létrejött egyesület kezdetben 34 tagcsaláddal 

indult, mostanra viszont már több mint 400 családod számlál. Ungvártól Viskig Kárpátalja 

egész területéről érkeztek családok a rendezvényre. 

A Don-kanyar hőseire emlékeztek Marosvásárhelyen 

Második világháborús honvéd hagyományőrzők, huszárok és civilek hajtottak fejet idén is 

Marosvásárhelyen január 12-én, a Don-kanyari áttörés évfordulóján. Az 1943-ban 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-01-23-i-adas/
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megsemmisült második magyar hadseregben több ezer Észek-Erdélyből besorozott honvéd 

szolgált. Romániában évtizedekig nem lehetett tragédiájukra emlékezni.  

Szatmárcsekén minden éven megünneplik a magyar Himnusz születésnapját 

A magyar Himnusz születésnapját 1994 óta ünneplik Szatmárcsekén, nemzeti imádsunk 

születési helyén. A Himnusz születésnapja január 22-e, amely dátum egyben a Magyar 

Kultúra Napja is. A Kölcsey Társaságot, amely már huszonkét éve minden évben megtartja a 

szatmárcsekei református templomban a Magyar Kultúra Napjának nyitóünnepségét, 1989-

ben alapították.  

A Magyar Közösség Pártjának listáján indul a márciusi parlamenti 

választásokon a Via Nova Ifjúsági Csoport 

Az élet számtalan területén segíti a felvidéki magyar fiatalokat a Via Nova Ifjúsági Csoport. 

Beiratkozási körútjukkal magyar iskolválasztásra, az anyanyelv használatára buzdítják a 

családokat, megszólítják az egyetemista korosztályt is, akiknek – a szülőföldön maradás 

érdekében – vállalkozási tanácsokat adnak. Az ifjúsági csoport képviselői a márciusi 

parlamenti választásokon a Magyar Közösség Pártjának listáján indulnak, amelyre hat 

pontból álló programoz dolgoztak ki. 

 

Határok nélkül  

2016. január 22., 18.30 – Kossuth Rádió 

Az Európai Parlamenthez fordulnak a Kétnyelvű Délszlovákia mozgalom 

aktivistái 

Bár a szlovák közlekedési tárca ígéretet tett, a szlovák vasút továbbra sem tünteti fel magyarul 

a helységneveket Szlovákiában, ott sem, ahol azt a nyelvhasználati törvény előírja. Ez a téma 

évek óta napirenden van, melynek megoldása a hatalom jóindulatán múlik. A vasúti 

kétnyelvűség ügyében a Kétnyelvű Délszolvákia mozgalom tagjai az Európai Parlament 

petíciós bizottságához fordulnak. 

Pozsonyban egyeztetett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

A magyar nemzetrészek autonómiaterveinek összehangolásával foglalkozó miniszterelnöki 

megbízott, Szili Katalin folyamatosan egyeztet a Kárpát-medencei magyar szervezetekkel, 

képviselőiket sikerül egy asztalhoz ültetni. Felvidéken a Szövetség a Közös Célokért polgári 

társulás vállalta, hogy az önormányzatiságról folyó magyar-magyar párbeszédet koordinálja. 

Himnuszmondó verseny az ungvári Dayka Gábor Középiskolában 

Nemzeti imánk születéséről Kárpát-medence-szerte megemlékeznek a magyarok. Szombaton 

Ungváron Mága Zoltán hegedűművész tart jótékonysági koncertet, a város egyik 

középiskolájában, a Dajka Gábor Középiskolájában pedig himnuszmondó versenyt tartottak. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-22_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-22_18:30:00&ch=mr1
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Második éve csatlakozik Az Együtt szaval a nemzet című programhoz Nagyvárad 

egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája 

Másfél évtizede ünnepli közösen a magyar Himnusz születésének napját Nagyvárad és 

Berettyóújfalu önkormányzata. Az esemény azóta többnapos kulturális eseménysorozattá 

nőtte ki magát. Péntek délelőtt a Szacsvay Imre Általános Iskola ötszáz diákja és tanára, 

valamint a szigligeti színház művészei együtt szavalták Kölcsey Ferenc Himnuszát.  

A Magyar Kultúra Napja Székelyföldön 

Székelyföld-szerte többnapos kulturális rendezvénysorozattal ünneplik a Magyar Kultúra 

Napját. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán csütörtökön a nagyszebeni Orth István 

festőművész képeiből nyílt kiállítás. Szombaton adják át a Háromszék Kultúrájáért Díjat.  

Csütörtök este tartották a Koós Károly-estek beszélgetéssorozat első alkalmát 

Koós Károly-estek címmel beszélgetés sorozatott indított az RMDSZ Temes megyei szervezete 

és a Bánsági Közösségért Egyesület. E beszélgetések keretében a magyar közélet egy-egy 

szeletét vitatják meg. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén megtartott első találkozó témája 

a temesvári magyar kultúra múltja, jelene és jövője volt. 

Lovaggá ütés a Magyar Kultúra Napján a Honvéd Kulturális Központban, a 

Stefánia Palotában 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az évek során már több mint hatszáz, a művelődés terén 

kiemelkedő tevékenységet folytató honfitársunknak adta át az elismerést az egyetemes és a 

nemzeti kultúra, valamint a magyarság szolgálatáért. A pénteki ünnepségen, amelyet Hoppál 

Péter államtitkár nyitott meg, huszonegyen kapták meg a lovagi láncot és jelvényt, közül öten 

határon túlról érkeztek. 

 

Határok nélkül  

2016. január 23., 18.30 – Kossuth Rádió 

Tüntetések Székelyföldön 

Ady Endre Alszik a magyar című versét idézte Fórika Sebestyén, aki a Gyergyószentmiklós 

főterén összegyűlt tiltakozók előtt arról beszélt, hogy a magyar közösségnek az itthon 

maradással kell válaszolnia az igazságtalanságra. Mint ismert, a város polgármestere ellen 

egy éve, Csíkszereda polgármestere és alpolgármestere ellen 10 hónapja fogalmazták meg a 

korrupció vádját.  

Az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat és életműdíjat adott át pénteken a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozsváron 

Az RMDSZ által létrehozott díjakat Fekete Vince író, Onucsán Miklós nagyváradi 

képzőművész és Molnár Levente színművész, a Golden Globe-díjas Saul fia egyik szereplője 

kapta meg.  Egyed Ákos történész életűdíjat vehetett át. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-23_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-23_18:30:00&ch=mr1
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A zenében tehetséges Kárpát-medencei magyar fiatalokat segíti a Molnár 

Levente operaénekes által alapított egyesület 

Molnár Levente székelyföldi operaénekes. Az általa alapított Artstart4you egyesület a 

Kártpát-medencében élő, zenében tehetséges magyar fiatalok felkarolását tűzte ki célul, hogy 

a nyelvtudás hiánya, vagy egyéb, leküzdhető akadály ne álljon tehetséhük útjába. Ám ahhoz, 

hogy segíthessen, további támogatókra van szüksége. 

Hunyad és Fehér megye szórványmagyarságát kötné össze a Bethlen Gábor útja 

Két dél-erdélyi megye, Hunyad és Fehér szórványmagyarságát kötné össze a Bethlen Gábor 

útja, amelynek kialakítását a hunyadi és a nagyenyedi református egyházmegye vezetői 

javasolták a magyar történelmi egyházakat, a civil szakmai és ifjúsági szervezeteket, valamint 

az RMDSZ helyi szervezezeteit tömörítő Hunyad megyei magyar állandó konferencia 

legutóbbi ülésén.  A Bethlen Gábor útja Dél-Erdélyre, a szórvány értkeire irányítaná a 

figyelmet. 

Január 30-án tartják Budapesten a XX. Csángó Bált 

Egy hét múlva tartják Budapesten, új helyszínen, a Syma csarnokban, a XX. Csángó Bált. A 

bál az elmúlt két évtizedet felölelő visszaemlékezéssel veszi kezdetét. A bál célja idén sem 

változik: felhívni a Kárpát-medencei magyarok és a világ figyelmét a csángó magyarságra, 

bemutatva e közösség kulturális értékeit.    

 

Határok nélkül  

2016. január 24., 18.30 – Kossuth Rádió 

Egyesületet hoztak létre és díjat alapítottak Németh Géza tiszteletére 

Az erdélyi gyülekezet néhai alapítója és lelkipásztoa, Németh Géza tiszteletére székelyföldi 

pedagógusok egyesületet hoztak létre és díjat alapítottak. A kitüntetést olyan pedagógusnak 

és tanítványának ítélik oda, akik tevékenyen részt vállalnak a magyar kultúra ápolásában, 

gyarapításában, értékeink megőrzésében. 

Díjátadó Aradon 

A nagy multú közművelődési társaság, az aradi Kölcsey Egyesület tizenharmadik alkalommal 

adta át a Kölcsey-díjakat. Az elismerést idén Olasz Angéla és Csanádi János nyugalmazott 

pedgagósok kapták, akik hagyományőrző, értékteremtő és közösségi munkájukkal az aradi 

magyarságot szolgálták. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából díjakat adtak át a felvidéki Galántán 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Csemadok közművelődési, életmű és Gyurcsó István-

díjjal ismeri el tevékeny tagjait. Ezt megelőzően az országos választmány és és az elnökök 

tanácsa ülésezett a Galána meletti Diószegen.   

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-24_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-24_18:30:00&ch=mr1
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Az MKP parlamentbe jutásának esélyeiről beszégletett Kőrösi Ildikó és Agócs 

Gergely 

A március 5-i választás tétje nagy – a felvidéki magyarségot képviselő pártnak vissza kell 

jutnia a szlovák parlamentbe. A Határok nélkül stúdiójának vendége volt Kőrösi Ildikó, aki a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) jelöltlistájának tizennyolcadik helyén szerepel, és Agócs 

Gergely, aki ezen a listán a harincnyolcadik helyet kapta. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 
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