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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tárgyalnának a Gozsdu-vagyonról 
2017. január 8. – Krónika 

A kormányprogram az ország külügyi stratégiájában szomszédságpolitika kapcsán külön 

foglalkozik Magyarországgal, a magyar-román viszonnyal is. Eszerint ismét ki akarják emelni 

a kétoldalú kapcsolatok fontosságát az 1996-os alapszerződés és a 2002-ben aláírt stratégiai 

partnerségi megállapodásban foglaltak, valamint a jószomszédság szabályainak szellemében. 

Fejleszteni kívánják a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, véglegesítenék a kisebbségi vegyes 

bizottság egyezményének szövegét, és ismét összehívnák a bizottság ülését. A cél a 

Magyarországon élő románok identitásának megőrzése. Emellett a budapesti Gozsdu-vagyon 

helyzetét érintő megoldások megtalálása érdekében is konzultációkat kezdeményeznének. 

 

Pert nyert Tőke Ervin a csíki székelyzászló-ügyben 
2017. január 6. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pert nyert a Hargita megyei rendőrkapitányság és a csíkszeredai csendőralakulat ellen Tőke 

Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csíkszéki elnöke, akit a rendőrség és a csendőrség 

is megbírságolt 2016 júniusában egy csíkszeredai köztéri zászlófelvonás miatt. Az első fokon 

eljáró csíkszeredai bíróság december végi ítéletében érvénytelenítette azt a 10 ezer lejes 

bírságot, amelyet a Hargita megye zászlajának tekintett székely zászló nem törvényes 

felvonásáért rótt ki a rendőrség, csütörtökön pedig figyelmeztetésre enyhítette azt az 1000 

lejes bírságot, amelyet a csendőrség egy betiltott rendezvény megtartása miatt szabott ki. 

Tőke Ervin az MTI-nek elmondta: nem szabad megengedni, hogy a székely zászló ne 

jelenhessen meg Székelyföld közterein. „Ne gondolja a román állam, hogy ő a csíkszeredai 

főtér tulajdonosa. Én is résztulajdonos vagyok” – jelentette ki a politikus. 

 

Kelemen Hunor: bármikor felmondhatjuk az együttműködést 
2017. január 6. – Krónika, Erdély Ma 

Az RMDSZ arra a következtetésre jutott, hogy hasznosabb a konstruktív együttműködés a 

kormánnyal, mivel így esély lehet a kisebbségi ügyek rendezésére. A kormányprogram 

kisebbségi programjának jelentős része amúgy is az RMDSZ-től származik – mondta el a 

Krónikának Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Hozzátette: ha mégsem jönne be, 

akkor felmondják az együttműködési megállapodást. 

 

Gáspárik Attila marad a marosvásárhelyi színház igazgatója 
2017. január 6. – Krónika, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Gáspárik Attila újabb öt évig vezeti a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat, miután sikeresen 

pályázott a teátrum vezérigazgatói posztjára. Gáspárik Attila 2011 óta vezeti a román 
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kulturális minisztérium által fenntartott marosvásárhelyi színházat, amely Liviu Rebreanu 

román író, valamint Tompa Miklós, a Székely Színház alapítójának nevét viselő két társulattal 

működik. Gáspárik első ötéves mandátuma a nyáron járt le, ezt követően ideiglenes 

megbízást kapott, az év végén megszervezett versenyvizsga eredményét pedig most tették 

közzé. 

 

Nacionalista hangulatkeltés a szentgyörgyi tankönyv elleni támadás Szabó 
Ödön szerint 
2017. január 6. – transindex.ro 

Inkább amiatt kellene aggódnia a romániai tanítók egyesülete (AGIRO) vezetőségének, hogy 

a negyedik osztályt kezdő diákokat nem várják az iskolapadon az új programnak megfelelő 

tankönyvek ősszel, és nem a magyar tankönyvek miatti nacionalista hangulatkeltéssel kellene 

foglalkoznia, vélekedik Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő, az alsóház oktatási bizottságának 

alelnöke.  

 

Biró Rozália: merész, de megalapozott a kormány gazdasági programja 
2017. január 6. – maszol.ro 

„Nagyon merész, de gazdasági szempontból megalapozott program” – mondta pénteken Biró 

Rozália Bihar megyei RMDSZ-es képviselő a kormányprogramról Nagyváradon. A Szövetségi 

Képviselők Tanácsának (SZKT) elnöke beszélt arról az együttműködési megállapodásról is, 

amelyet az RMDSZ a PSD–ALDE-koalícióval kötött.  

 

Polgármesteri tisztségében maradna Szentes Csaba 
2017. január 6. – szekelyhon.ro 

A mandátuma megszűnéséről rendelkező prefektusi rendeletet a Hargita Megyei 

Törvényszéken támadta meg a községvezetői feladatkörök gyakorlásától megfosztott 

madéfalvi polgármester. Szentes Csaba azt kérte, függesszék fel a rendelet végrehajtását. 

 

Kelemen a madéfalvi veszedelem évfordulóján: szabadság nélkül nincs semmi 
2017. január 7. – transindex.ro, Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

„Szabadság nélkül nincs semmi! Nincsenek kisebbségi jogok, nincsen kiszámíthatóság, 

nincsen emberhez méltó élet! A szabadságra kell gondolni mindig, és nem szabad félni!” – 

fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton azt követően, hogy Madéfalván, a 

Siculicidium-emlékműnél lerótta kegyeletét azok előtt, akikkel 253 évvel ezelőtt embertelen 

módon bánt a hatalom. „Amikor történelmi eseményeket, tragédiákat idézünk fel, mindig 

arra gondolunk – és azt próbáljuk megfogalmazni –, hogy nem térhetünk vissza egy olyan 

időszakba, amikor ártatlan embereket, védtelen embereket valamilyen hatalomnak az 

érdekében vagy nevében lemészárolnak. Ma, 27 évvel a diktatúra bukása után is azt mondjuk, 

hogy nem jöhet el egy olyan idő, amikor bárkinek azért kell szenvednie, mert egy hatalom 

érdeke úgy kívánja, hogy egy népet, egy közösséget elnyomjon” – hangsúlyozta az RMDSZ 
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elnöke, aki szerint a tömeggyilkosságra és népirtásra nem lehet és nem is szabad enyhítőbb 

kifejezést találni. 

 

Izsák a székelyek erőszakmentes ellenállásáról 
2017. január 7. – Krónika, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Izsák Balázs szerint a madéfalvi vérengzés évfordulója arra teremt lehetőséget, hogy a 

Habsburg Birodalommal szembeni erőszakmentes székely ellenállásra emlékezzünk. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke az SZNT-nek és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanácsnak (EMNT) marosvásárhelyi Kultúrpalotában szervezett megemlékezésén mondott 

beszédet szombaton este, a madéfalvi vérengzés 253. évfordulóján. Beszédében visszásnak 

tartotta, hogy az 1762-'63-as székely szabadságharcból csupán az ezt lezáró 1764-es madéfalvi 

vérengzésről szokás megemlékezni. Szerinte ez olyan, mintha az 1848-'49-es forradalmat és 

szabadságharcot a világosi fegyverletétel évfordulóján idéznénk. 

 

Családi legendáriumtól küldetéstudatig 
2017. január 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szebeni Zsuzsa a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi fiókját 

vezeti december végétől. A kolozsvári születésű színháztörténész, akinek munkásságát több 

kiállítás kapcsán is ismeri az erdélyi közönség, arról is beszélt a Krónikának, hogy miként 

készül az intézet a kultúrát népszerűsíteni a Székelyföldön és a szórványban. 

 

Hangzatos kormányígéretek a kisebbségeknek 
2017. január 8. – Krónika 

A Sorin Grindeanu vezette, szerdán beiktatott PSD-ALDE-kormány programja számos egyéb 

terület mellett a kisebbségek helyzetére is kitér. A mintegy 170 oldalas program két oldalban 

foglalkozik azzal, milyen intézkedéseket tervez a kabinet a kisebbségi jogok terén. Kelemen 

Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke korábban a Krónikának elmondta: ezt jórészt az RMDSZ 

programjából emelték át, többek között ezért is támogatják a kormányt. 

 

Ismét magyar vezetője lehetett volna az Elektromarosnak 
2017. január 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Selyem Zoltán Előd, a marosvásárhelyi Elektromaros Szakközépiskola volt aligazgatója úgy 

érzi, igazságtalanság történt vele. Tisztességesen megnyert versenyvizsga után mégsem 

lehetett igazgató. Perelni készül. 

 

Erdőszentgyörgy: helyükre kerülnek a szimbólumok 
2017. január 9. – Krónika 

Március 15-től ismét lobogni fog a székely és a magyar zászló Erdőszentgyörgy főterén, az 

RMDSZ-nek székhelyet adó egyházi ingatlan homlokzatán – jelentette ki a Krónikának a 

szervezet elnöke, Csibi Attila, aki egyben a város polgármestere is. Az elöljáró azok után 

döntött a zászlók visszahelyezéséről, miután a múlt héten kézhez kapta azoknak a 
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törvényszéki jogerős ítéleteknek az indoklását, melyek a Maros megyei prefektúra ellen 

indított perek során születtek. 

 

Bugár egy éve még nem hitte, hogy együtt lehet működni az SNS-szel 
2017. január 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke egy éve még nem gondolta volna, hogy lehetséges lesz az 

együttműködés a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS). „Ha valaki néhány héttel a választások előtt 

mondja nekem ezt, azt mondtam volna neki, hogy nincs rendben, ez nem lehetséges“ - 

mondta Bugár. „Nem volt más lehetőség“ - konstatálta Bugár, aki jól kijön Andrej Danko 

(SNS) házelnökkel: „Miért ne segítenék neki? 26 éve vagyok a politikában, csak átadom a 

tapasztalataimat.“ 

 

Danko: Bugár tisztességes pozíciókat szerzett a magyaroknak 
2017. január 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Andrej Danko, az SNS főnöke szerint Bugár Béla tisztességes pozíciókat szerzett a 

magyaroknak a jelenlegi kormányban. Mint mondta, létrejött a Kisebbségi Kulturális Alap és 

a kisiskolák is megmenekültek. „A magyar-szlovák viszonyok nem rosszak Szlovákiában. Nem 

kerülhet azonban sor Trianon és a határok kérdésének megnyitására. Ez a mi országunk és 

ami földünk. A magyar kisebbség úgy él Szlovákiában, mint a szlovákok.“ - mondta Danko. 

 

Továbbra is Világi Oszkár a legtehetősebb felvidéki magyar 
2017. január 7. – Felvidék Ma 

Régiónként vette lajstromba a leggazdagabb határon túli magyarokat a HVG című 

magyarországi hetilap. Az összeállításban a felvidékiek listáját a Slovnaft-vezér Világi Oszkár 

vezeti 130-150 millió euróra becsült vagyonával. A felvidéki tehetős magyarok képzeletbeli 

dobogóján Világi mellett Czucz István és Hideghéthy Ferenc foglal helyet, akik egymás 

szomszédjai Somorján a Pomléi úton, ahol mellesleg Bugár Béla is lakik. A HVG úgy tudja, 

hogy az energetikai bizniszből érkező 55 éves Czucz a Híd-Most mögött álló oligarchák 

egyike, és a szlovák sajtó szerint még most is komoly befolyással bír a párt ügyeire. 

 

A (ki)kényszerített csapatjáték 
2017. január 7. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Most-Híd képviselői azt kérik, ha a nemzetiségi közösségekhez tartozó személyek 

anyanyelvüket kívánják használni és a periratot le kell fordítani egy kisebbség nyelvére, akkor 

azt az állam fizesse ki, s ne a perben álló felek. A javaslattal korábban már az MKP jogászai is 

előálltak, akkor az igazságügyi minisztérium egy semmitmondó választ adott, azt sem az 

akkor megírt levélre, hanem egy sajtótájékoztatón feltett újságírói kérdésre. Az eset kapcsán 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is megszólalt. Blogbejegyzésében azt 

írja: „Az ügy jelentőségéhez márpedig minimum két okból sem férhet kétség. Egyrészt, 

miközben a felvidéki magyarság azzal „volt/van elfoglalva”, hogy a jogait éppenséggel bővítse 
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és jobban érvényesíthesse, tavaly egyértelmű visszalépést volt kénytelen elkönyvelni. 

Mellbevágó meglepetésként, még a Fico-Slota-Mečiar kormányra sem jellemző 

otrombasággal, egyszerűen eltöröltek egy hosszú ideje meglévő kisebbségi jogot. Másrészt, 

mintha az előbbi nem lenne elég, egy olyan precedensértékű elvet vezettek be, amely 

cinikusabb már nem is lehetne: a nyelvhasználati jogot nem törölték el teljesen, „csak” 

fizetőssé tették.” 

 

Pozsonyeperjesen emlékművet állították a faluból deportáltaknak 
2017. január 7. – hirek.sk 

Hetven évvel ezelőtt, 1947. január 8-án mínusz 16 fokos hidegben fűtetlen marhavagonokba 

terelték Pozsonyeperjes 138 magyar lakosát, hogy Csehországba deportálják őket. A község 

lakosainak hetven évet kellett várniuk arra, hogy a falu deportáltjainak emlékművet 

emeljenek. A templomkertben álló emléktábla közadakozásból létesítették, a Testi 

Fogyatékosok helyi alapszervezete két évvel ezelőtt kezdte meg a gyűjtést. Dudás Lóránt 

elnök szerint amellett, hogy emléket állítsanak a deportáltaknak, az is a céljuk volt, hogy az 

utókor lássa, azok is, akik ebből semmit nem éltek meg, tudják, hogy milyen körülmények 

között telepítették ki innen a magyarokat. 

 

Elhunyt Fehér Kálmán (1940–2017) 
2017. január 8. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Hosszú, súlyos betegség után, életének 76. évében elhunyt Fehér Kálmán költő, író, 

műfordító. 1940. május 14-én született Csókán. Szülőfalujában végezte általános iskolai 

tanulmányait, gimnáziumi tanulmányait Zentán járta. Belgrádban tanult jogot. A Híd 

szerkesztője, az Új Symposion, illetve a Létünk főszerkesztője. Az újvidéki Jogi Kar lektora is 

volt. 1986–1991 között az ország bangladesi nagykövete volt. 1991–1997 között a Forum 

vezérigazgató-helyettese, majd 1997-ben a nyomda igazgatójává választották. 2000-ben, 

nyugdíjba vonulása után visszaköltözött Csókára. 

 

Emlékparkot avattak Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai református püspök 
emlékére Munkácson 
2017. január 8. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai református püspök és a sztálini terror által hitükért 

meghurcoltak emlékének szentelt, a magyar állam támogatásával létesített parkot és 

emlékművet avattak fel ünnepélyesen vasárnap Munkácson. A kárpátaljai város református 

templomának kertjében kialakított Gulácsy Lajos Emlékpark avatásának szentelt ünnepi 

istentiszteleten mondott igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református 

Egyház püspöke méltatta a két hónappal ezelőtt elhunyt, lelkészként hosszú ideig Munkácson 

szolgált, 1925. január 8-án született Gulácsy Lajos egykori református püspök "példamutató 
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életútját". Hangsúlyozta: a hitéért a Gulágon hét évig raboskodó Gulácsy Lajos követendő 

példaként szolgálhat a mai nehéz időkben a kárpátaljai magyar fiataloknak, hogy miként 

lehet hűnek megmaradni a szülőföldhöz, a magyarsághoz. 

  

Bővítették a melegedőhelyek számát Kárpátalján 
2017. január 8. – karpatalja.ma 

A rendkívüli időjárási körülményekre való tekintettel újabb melegedőhelyeket hoztak létre 

megyénkben, így jelenleg 28 helyen várják a rászorulókat, valamint két mobil melegedőhely is 

üzemel. A legtöbb menedékhely a Rahói (9) és az Ökörmezői járásban (8) található – közölte 

a goloskarpat.info hírportál január 4-én. A nagy hideg miatt a nap 24 órájában működő 

melegedőhely nyílt a Beregszászi Városi Tanács Territoriális Szociális Központjának 

udvarában is. 

  

„Ünnepnapokon mindenkire felkerül a kalotaszegi népviselet” - Erdélyi 
magyarok – kárpátaljai magyar szemmel 
2017. január 8. – Kárpátalja 

A 2015-ben meghirdetett magyarországi Petőfi Sándor-program keretében immár évek óta 

magyar pedagógusok, cserkészek, néprajzosok, népzenészek, pályázatkiírásban jártas 

szakemberek vállalnak munkát ideiglenes jelleggel – a különböző magyar szórványvidékeken 

a program ösztöndíjasaiként, hogy segítsék a szórványokat az asszimiláció elleni 

küzdelmükben. A viski zenetanárnő, népzenész Becske Adrienn is e program keretében vállalt 

– átmenetileg – munkát az erdélyi Zsobok község Bethesda Gyermekotthonában. 

  

A művészetek nélkül nem teljes a kultúránk – Molnár Ildikóval, a megyei 
kulturális és művelődési főosztály helyettes vezetőjével beszélgettünk 
2017. január 7. – Kárpátalja 

Nehéz időket él meg Ukrajna mostanság, amikor kevésből gazdálkodik az állam, jellemző 

módon, sajnos általában a kultúrára jut a legkevesebb. Arról, hogy mi is ezen a területen a 

valós helyzet megyénkben, Molnár Ildikót, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal 

Kulturális Főosztályának helyettes vezetőjét kérdeztük. 

 

Dolgozni megyek! 
2017. január 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dolgozni megyek! (Delat grem!) című projekt – amelynek projektpartnere a Lendvai 

Ifjúsági Tanács is – a 30 éven aluli fiatalok könnyebb foglalkoztatását hivatott elősegíteni. A 

2018 szeptemberéig tartó projekt a Maribori Kulturális Központ égisze alatt valósul meg. A 

program keretében azonban több tevékenység, képesítés Lendván zajlik majd. A projektet 

tegnap Lendván, a Padláson is bemutatták. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bovitettek-a-melegedohelyek-szamat-karpataljan/
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/08/unnepnapokon-mindenkire-felkerul-kalotaszegi-nepviselet
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/08/unnepnapokon-mindenkire-felkerul-kalotaszegi-nepviselet
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/07/muveszetek-nelkul-nem-teljes-kulturank
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/07/muveszetek-nelkul-nem-teljes-kulturank
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174447495
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Közvitán Lendva Integrált közlekedési stratégiája 
2017. január 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

Péntek délután a városházán szerveztek közvitát Lendva város Integrált közlekedési 

stratégiájáról. A dokumentum elkészítője a gyér számú érdeklődőnek bemutatta 

megállapításait és a város forgalmi rendjével kapcsolatos elképzeléseit. Véleményüknek az 

érdeklődők is hangot adhattak. 

 

Kirándulás a legifjabbaknak 
2017. január 8. - Volksgruppen 

Négynapos magyarországi kirándulásra invitálja az ausztriai lakcímmel rendelkező magyar 

gyerekeket az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala. Az esemény január 20-23 között 

lesz, a szervezők 15-25 éves fiatalok jelentkezését várják. A kirándulás költsége mindössze 40 

Euro. 

 

Kutatóintézet: sikeres 2016 
2017. január 8. - Volksgruppen 

Több mint fél évtizede létezik már az Ausztriai Magyarok Kutatóintézete, amely a bécsi 

egyetem Finnugrisztika szakából kinőve lett egy fontos támaszpontja az ausztriai magyar 

kultúrának. Legfontosabb tevékenységük a tudományos előadások, történész kerekasztalok 

szervezése, valamint az ausztriai magyar kisebbség tagjainak tudományos és kulturális 

tevékenységének adatbázisának rendszerezése. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 6. – Kossuth Rádió 

Támogatásért cserébe támogatást - Pragmatikus együttműködésre törekszik az 

új román kormánnyal az RMDSZ 

Szerdán a román parlament mindkét háza megszavazta az új kormány "normális Románia" 

programját, így hivatalba is állhat az új kormány. Nagyon pragmatikus döntés az új román 

kormány támogatása - Kelemen Hunor szerint, hiszen  az ellenzéki oldalon teljes a káosz és 

nincs akivel együtt lehetne dolgozni. A választásokon elért hat és fél százalékos eredménynek 

a legkézenfekvőbb kamatoztatása a parlamenti együttműködés - véli az RMDSZ elnöke. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174447496
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2818728/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2818740/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-06_18:30:00&ch=mr1
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Magánkezdeményezésből közügy - Ötvenöt délvidéki mesterhallgató és 

doktorandusz kapott ösztöndíjat a Várady Kiválósági Ösztöndíjprogramban 

Ötvenöt mesterhallgatót és doktoranduszt támogat ebben a tanévben a Magyar Nemzeti 

Tanács. A Várady Kiválósági Ösztöndíjprogramot négy évvel ezelőtt alapította Várady Tibor 

akadémikus, aki magánjövedelméből 100 ezer dollárt biztosított az alap létrehozására. Azóta 

több vajdasági magyar vállalkozó, és a magyar állam is bekapcsolódott a programba. A 

Határok nélkül riportere elsőként három ösztöndíjas fiatalt kérdezett, majd az ösztöndíj 

alapítóját, Várady Tibort halljuk. 

Zenél a főszerkesztő - Délvidéken nehezebb a független lapszerkesztés, mint 

meghódítani a világ zenei piacát? 

Talpai Lóránt zenével foglalkozik és az összes jelentős nyugati városban jelent meg már 

lemeze - civilben pedig a szabadkai Hét Nap hetilap főszerkesztője. Keményfába vágta a 

fejszéjét az ősszel, amikor elvállalta ezt a tisztséget, hisz a politikailag megosztott Délvidéken 

nehezebb a független lapszerkesztés, mint meghódítani a világ zenei piacát. Beszélgetés a 

zeneszerző főszerkesztővel. 

Vízkeresztkor Felvidéken – Lőrincz Piroska néni a kecsői szokásokról mesélt 

A Délvidékről, a Felvidékre megyünk a határ menti Kecsőre. A falu templomának gondnoka, 

Lőrincz Piroska néni a nyolcvanas éveit tapossa. A régi szilveszterekre emlékezve azt mondja, 

egészen másképp várták és köszöntötték az új esztendőt, mint most. Az új esztendő első napja 

és Vízkereszt között számtalan szokás volt, ezeket sokan ma is megtartják. 

 

Határok nélkül 

2017. január 7. – Kossuth Rádió  

A kolozsvári Bethlen-szobor története  

"Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet" -  a nagy 

fejedelem, Bethlen Gábor máig érvényes figyelmeztetése is olvasható annak a könyvnek a 

borítóján, amely a Bethlen Gábor Alapítvány - Hitel Könyvműhely gondozásában jelent meg. 

Bakos István, az alapítvány  kurátora kezdeményezte a fejedelem kolozsvári szobrát, amely 

közadakozásból épült és 2013. október 23-án avatták fel. A Bethlen Gábor Alapítvány 

Aranykönyvének bemutatóján a Határok nélkül munkatársa  megszólította a szobrot 

befogadó kolozsvári templom lelkészét, Adorjáni Lászlót, Péterfi László szobrászművészt és 

Komlóssy József kisebbségvédőt, az Európa Tanács szakértőjét. 

Mindenki kalendáriuma a Bánságból, a Bánságról  

A temesvári Heti Új Szó által kiadott Mindenki kalendáriuma helytörténeti évkönyv, amely a 

magyarság és a régió évfordulói kapcsán eleveníti fel a történelmet, mutatja be a térség 

kimagasló személyiségeit. Az írásokból az is kiderül, hogy a Bánság valamikor nem csak 

Magyarország, de egész Európa élvonalához tartozott. Az évkönyv szerkesztőjét, Graur Jánost 

kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-07_18:30:00&ch=mr1
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Adomány a muzslyai nyelvápolóknak 

A magyar kormány ajándékaként Balassi-füzetekből kaptak mindazok a nyelvápoló diákok, 

akik szerb helyett a magyar osztályt választották. A postás szerepét Harmath-Szabó Zoltán, az 

anyaországi Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa vállalta magára, aki október óta 

tevékenykedik Muzslyán és környékén, erre az alkalomra elhozta a Balassi Intézet 

adományát, a mintegy 450 darab Balassi füzetet, amelyeket ki is osztott a tanulók között. 

Felvidéki értékőrző vetélkedő 

Felvidéki Értékőrzők címen QR kódos, képeslapos interaktív vetélkedőt szervezett a Felvidéki 

Értéktár Bizottság.  Az októberben indult vetélkedő lebonyolítója a Csemadok mellett 

működő Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. A vetélkedő a virtuális világban zajlik, de a 

szervezők célja a közösség építése magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása, 

dokumentálása révén a diákok bevonásával, illetve a Művelődési Intézet adatbázisainak 

megismertetése. 

Mi(t) nekem Erdély? 

Csak mi teremthetünk csodát és csak mi alkothatunk otthont magunknak - s ehhez nem kell 

külföldre szaladni és nem szabad Erdélyt eldobni magunktól - véli a Mi(t) nekem Erdély? 

című pályázat egyik különdíjasa. A Csíkszeredában megjelenő Székelyföld folyóirat 

szerkesztősége írta ki a vetélkedőt középiskolásoknak. A beérkezett pályamunkák javát majd 

a folyóirat jövő év februári számában olvashatjuk. Beszélgetés a marosvásárhelyi, 

székelyudvarhelyi és kézdivásárhelyi fiatalokkal, köztük a nyertesekkel a témáról, majd a 

főszerkesztő, Lövétei Lázár László  értékel. 

 

Kárpát Expressz 

2017. január 7. – M1 

Párizsban lépett fel a Beregszászi Színház 

A közelmúltban mutatta be Párizsban a Beregszászi Színház társulata a Szarvassá változott fiú 

című darabot. A Vidnyánszky Attila által rendezett Juhász Ferenc mű a Festival de 

L’Imaginaire meghívására érkezett a francia fővárosba. A színészek már egy nappal a 

bemutató előtt megérkeztek a párizsi Magyar Intézetbe. A csapat egy része amellett, hogy a 

beregszászi társulat tagja, a Nemzeti Színház színésze is.  

Konferencia a kolozsvári egyetem történetéről 

A kolozsvári magyar egyetem megalapításáról és kiépítéséről tartottak konferenciát a 

tanitézetménynek otthont adó városban. A Ferenc Józsefről elnevezett egyetemet 1945-ben 

jogutód nélkül szüntették meg. A viharos 20. század miatt ma több település tekintheti 

szellemi örökségének. A konferenciát a Szegedi Tudományegyetem és a Babes-Bolyai 

Tudományegyetem szervezte. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-01-08-i-adas-2/
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Honvédsírok után kutatnak Kárpátalján a Vigyázók 

Egy évvel ezelőtt kezdte meg az ungvári járási Csapon és környékén a honvédsírok 

felkutatását a Honvédelmi Minisztérium támogatásával működő Vigyázók Had-és 

Kultúrtörténeti Egyesület. Akkor a csapi temetőben akadtak rá az egykori hősi sírkert 

nyomaira, ahol az első világégésben elesett honvédek voltak eltemetve. Később ezek a 

temetők kiegészültek a második világháborús áldozatok sírjaival is.  

Anyaországi segítséggel újul meg a sóvidéki Atyha temploma 

Egyed Zoltán újságíró először jár a sóvidéki Atyha faluban. Számára időutazást jelent itt 

lenni. A 700 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő település temploma most 

anyaországi segítséggel újulhat meg. 

 

Öt kontinens 

2017. január 7. - Duna World 

Apollo-program, Holdra szállás, űrsikló, mind-mind a NASA-hoz köthető és tervezésük, 

valamint kivitelezésük során igen jelentős szerepet játszott egy magyar, Farkas Tibor. A 

rakétamérnök számos szabadalmával gazdagította az amerikai űrkutatást, de ugyanilyen 

jelentős szerepet vállalt és vállal ma is a California-i magyar közösség életében. 

Az 1956-os forradalom leverése után csaknem 20 ezer magyar menekült az egykori 

Jugoszlávia területére. A hatóságok szétosztották a menedékkérőket a tagköztársaságok 

között, így került 550 magyar a macedóniai Krusevoba. A helyiek nagy szeretettel fogadták a 

menekülteket és a mai napig élénken él bennük a néhány hónapot ott töltő magyarok emléke. 

Az ausztráliai Melbourne közeli kisvárosban, az autópálya mellett gémeskút, piros-fehér-zöld 

lobogó jelzi, magyar közösség várja a honfitársakat, az érdeklődőket. A Melbourne közelében 

lévő kis település szélén található a Délvidéki Demokratikus Szövetség székháza. Itt gyűlnek 

össze időről-időre azok az ausztráliai magyarok, akik a nagyváros peremén élnek. 

A modern világnak köszönhetjük, hogy ma akármerre járunk is lehetőségünk van felvételeket 

készíteni és eljuttatni a Föld bármely szegletébe. Nézőink, művészeink, sportolóink, a Kőrösi 

Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is aktívan kiveszik részüket a műsor készítéséből, mi 

pedig örömmel fogadjuk az általuk készített hangulatjelentéseket. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-01-07-i-adas/

