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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: folytatni kell az elkezdett diaszpóra-politikát 
2017. január 15. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

Folytatni kell a magyar kormány által megkezdett diaszpóra-politikát, és minél nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a magyar fiatalok bevonására a külföldi magyar szervezetek 

tevékenységébe – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, miután 

Ausztráliában számos magyar szervezet és egyesület képviselőivel találkozott. Potápi tíz napja 

kezdődött ausztráliai látogatásán több tucat magyar szervezetet és egyesületet keresett fel. 

Csütörtökön érkezett Brisbane-ből Melbourne-be, ahol az elmúlt három napban találkozott az 

ottani magyarok különböző szervezeteinek képviselőivel, így például a victoriai Magyar 

Tanács tagjaival, illetve felkereste a világ legnagyobb magyar központját, ahol a többi között 

magyar vasárnapi iskola is működik. Az államtitkár vasárnap ellátogatott a melbourne-i 

Bocskai Központba, ahol szintén mintegy negyven magyar gyereket oktatnak a hétvégeken. 

Itt előadást tartott a magyar kormány diaszpóra-politikájáról, megtekintette az egyik 

legidősebb ausztrál templomot, amely a magyar református egyház tulajdonában van, és ahol 

hétről hétre találkoznak az ottani református magyarok. 

 

Balog Zoltán Tordán: a hit szabadságáért ma is meg kell harcolni 
2017. január 13. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Balog Zoltán szerint a hit szabadságáért ma is és Európában is meg kell harcolni – az emberi 

erőforrások minisztere Torda unitárius templomában beszélt erről pénteken azon az ünnepi 

istentiszteleten, amelyet a vallásszabadság 449 évvel ezelőtti kihirdetése alkalmából tartottak. 

A miniszter kijelentette: ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. A hitükért 

évente megölt tízezrek több mint fele keresztény. Megjegyezte, még a németországi 

menekültszállásokon is üldözik a befogadott más hitűek a menedéket kereső keresztényeket. 

Így utóbbiak még egy keresztény országban is azoktól szenvednek, akik elől el kellett 

menekülniük. 

 

A reformáció útján – Protestáns iskolatörténeti kiállítás Beregszászban 
2017. január 13. – karpatalja.ma, kormany.hu 

A Reformáció 500. évfordulóját Európa- és Kárpát-medence szerte számos rendezvénnyel 

ünneplik. Ebbe az eseménysorozatba kapcsolódik a Protestáns iskolatörténeti mozaik 

elnevezésű vándorkiállítás is, melynek idei első állomása január 13-án volt Beregszászban. A 

kárpátaljai megnyitón helyi egyházi és világi méltóságok mellett részt vett dr. Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos is. Grezsa István köszöntőjében hangsúlyozta a 

reformáció jelentőségét magyarságunk, anyanyelvünk megőrzésében az elmúlt fél évezred 

viszontagságai idején. „Abban, hogy én most, itt magyarként és magyarul megszólalhatok, 

mérhetetlen szerepe van a református prédikátoroknak” – mutatott rá a kormánybiztos. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/folytatni-kell-az-elkezdett-diaszpora-politikat-es-be-kell-vonni-a-magyar-fiatalokat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/balog-zoltan-tordan-a-hit-szabadsagaert-ma-is-meg-kell-harcolni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/a-reformacio-utjan-protestans-iskolatorteneti-kiallitas-beregszaszban/
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Kelemen Hunor: egyik román pártnak sem vagyunk az utánfutója 
2017. január 14. – maszol.ro 

A szociálliberális koalícióval aláírt parlamenti együttműködési megállapodás nem akadálya 

annak, hogy az RMDSZ a meggyőződése szerint foglaljon állást a kormánypártoknak azokról 

a lépéseiről, amelyekkel nem ért egyet – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök üdvözli a Grindeanu-kabinet első gazdasági intézkedéseit, de 

nagyon fontosnak tartja, hogy a költségvetési hiány maradjon 3 százalék alatt. A politikus 

ugyanakkor úgy véli: a román igazságszolgáltatás működéséről szóló törvények sürgős 

korrekcióra szorulnak. 

 

Diaszpórában élő magyar fiatalok látogatnak Magyarországra 
2017. január 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Százhúsz diaszpórában és szórványban élő magyar fiatalt lát vendégül a Rákóczi Szövetség 

Magyarországon január 14. és 28. között. A szövetség diaszpóra- és szórványprogramja 

keretében 60 résztvevő Dél-Amerikából, 10 Macedóniából, 50 a délvidéki és a felvidéki 

szórványterületekről érkezik. A Dél-Amerikából érkező fiatalok két hetet töltenek 

Magyarországon, a többi résztvevő 3-7 napot. A Rákóczi Szövetség júniusig összesen 1850, a 

Kárpát-medencei mély szórványban és 650, diaszpórában élő, 10 és 25 év közötti magyar 

fiatalnak biztosít lehetőséget arra, hogy Magyarországra látogasson. 

 

Apáczais szülők: diszkriminált a tanfelügyelőség 
2017. január 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Törvénytelenül járt el és diszkriminált a Kolozs megyei tanfelügyelőség, amikor 

visszautasította az Apáczai Csere János Elméleti Líceum kérelmét a képzőművészeti 5. osztály 

indítására a 2016-2017-es tanévben – állítja huszonhat apáczais szülő, akik feljelentést is 

tettek január 12-én az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. A szülők jogi tanácsadását 

a kolozsvári AGFI csoport (Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért/Advocacy Group for 

Freedom of Identity) vállalta. 

 

Stratégia készül a Kolozs megyei magyar oktatás számára 
2017. január 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szakemberek bevonásával, az egyházak, az RMDSZ és a tanfelügyelők segítségével testületet 

hoznak létre, amely stratégiát dolgoz ki az elkövetkező öt évre biztosítani, hogy minden 

magyar gyermek anyanyelvű oktatásban részesülhessen Kolozs megyében. Az RMDSZ Kolozs 

megyei szervezete vezetőségének pénteki sajtótájékoztatóján Csoma Botond területi elnök 

elmondta, megközelítőleg 100 gyerekkel van kevesebb a 4. és a 8. osztályokban a megyében. 

„A mostani állást tekintve vidéken a kisebb létszámú iskolákban is indulnak ötödik osztályok 

és a zeneiskolában is indul kevesebb létszámmal osztály, hisz ezekre nincs más alternatíva. Jó 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75300-kelemen-hunor-egyik-roman-partnak-sem-vagyunk-az-utanfutoja
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170114092840/Diaszporaban-elo-magyar-fiatalok-latogatnak-Magyarorszagra.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/apaczais-szulok-diszkriminalt-a-tanfelugyeloseg
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/strategia-keszul-a-kolozs-megyei-magyar-oktatas-szamara
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hír viszont az, hogy miközben tavaly nem indult Désen kilencedik osztály, mert nem volt meg 

a megfelelő gyereklétszám, idén szeptembertől szerencsére 21 diákkal beindul az osztály" – 

idézte Csoma Botondot a szövetség közleménye. 

 

Hiányzik a beiskolázási tervből a vásárhelyi gimnázium 
2017. január 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Nem szavazták meg az RMDSZ tanácsosai a marosvásárhelyi képviselőtestület pénteki 

rendkívüli ülésén a beiskolázási tervet, mert abból hiányzik a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Líceum, amely létrehozásának körülményeit az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vizsgálja. Az RMDSZ-es által előterjesztett 

dokumentumban a szövetség tanácsosai feltették a kérdést, hogy miért nem terjesztették elő a 

beiskolázási tervet és reményüknek adtak hangot, miszerint „ez az egész nem egy másik játék 

része". Arra kérték Dorin Florea polgármestert, világosan foglaljon állást az ügyben, mert 

„hatalmas szakadékot" észlelnek a kijelentései és cselekedetei között. 

 

Hatékonyabbá tenni az érdekképviseletet és –érvényesítést 
2017. január 13. – Nyugati Jelen 

Faragó Péterrel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnökével, parlamenti képviselővel 

visszatekintettek az érdekvédelem tavalyi tevékenységére, az idei terveket elemezték, de 

parlamenti képviselőként is az elképzelései felől faggatták. 

 

Kultúra Lovagja elismerés erdélyi magyar személyiségeknek 
2017. január 14. – Krónika 

Dávid Lajost, a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetőjét, Haszmann Pál muzeológust, a 

háromszéki Csernátonban működő falumúzeum vezetőjét, Higyed Gyöngyi szatmárnémeti 

karnagyot és Rezi Erika Gabriella alsóboldogfalvi iskolaigazgatót is kitünteti a budapesti 

Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lovagja elismeréssel. A szervezet, amely a 

kulturálisan hátrányos helyzetben lévő települések és társadalmi csoportok életminőségének 

fejlesztését tűzte ki célul, 29 magyarországi és határon túli személyt tüntet ki január 22-én, a 

magyar kultúra napja alkalmából tartandó gálán. 

 

Környezetvédelemre és az anyanyelvi jogok biztosítására koncentrál Faragó 
Péter 
2017. január 14. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Bő egy hónappal a választások után parlamenti értékelőt tartott Faragó Péter aradi képviselő. 

A honatya, aki egyben a megyei RMDSZ-szervezet elnöke, pénteken többek között arról 

beszélt, hogy az elmúlt négy évhez képest megnőtt az érdekvédelmi szövetség súlya az alsó- és 

a felsőházban, a kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködéstől pedig a választási 

kampányban tett ígéretek beváltását reméli az RMDSZ. Faragó Péter három parlamenti 

irodát tart majd fenn Arad megyében. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hianyzik-a-beiskolazasi-tervbol-a-vasarhelyi-gimnazium
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/hatekonyabba_tenni_az_erdekkepviseletet_es_ervenyesitest.php
http://www.kronika.ro/kultura/kultura-lovagja-elismeres-erdelyi-magyar-szemelyisegeknek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75319-kornyezetvedelemre-es-az-anyanyelvi-jogok-biztositasara-koncentral-farago-peter-interju
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/75319-kornyezetvedelemre-es-az-anyanyelvi-jogok-biztositasara-koncentral-farago-peter-interju
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Közös igény szerint bővülne a szakiskolai oktatás 
2017. január 14. – szekelyhon.ro 

Három tanintézményben összesen tizennégy szakiskolai osztály indítására van igény 

Székelyudvarhelyen. Az iskolaigazgatók a vállalkozói szférával egyeztetve állították össze a 

profilokkal kapcsolatos listát, hiszen a cél az, hogy hasznos munkaerőt neveljenek ki. A 

cégtulajdonosok szerződésben vállalták, hogy lehetőséget adnak a tanulóknak a 

gyakorlatozásra. 

 

Ökölvívó akadémia létesülhet Székelyföldön 
2017. január 15. – szekelyhon.ro 

Erdei Zsolt (Madár) profi ökölvívó világbajnok nevét mindenki ismeri. Ma az utánpótlás-

nevelésben dolgozik, vele együttműködésben létesülhet ökölvívó akadémia Székelyföldön. A 

gyergyószentmiklósi GODAKO boksz klub és az Erdei Zsolt által vezetett Madárfészek 

Ökölvívó Akadémia között már létezik kapcsolat, ennek köszönhetően neves magyarországi 

szakemberek tartottak edzéseket itt. Hamarosan azonban intézményesül a kapcsolat a 

GODAKO és a Madárfészek között. Ennek köszönhetően a jelenleginél lényegesen jobb 

lehetőségek nyílnak meg a székely ökölvívók előtt. Cél a Székelyföldi Ökölvívó Akadémia 

létrehozása – mondja el Huszár Árpád, a GODAKO vezetője, az akadémia megálmodója. Az 

elképzelés szerint Gyergyószentmiklós lesz ennek a központja, de Csíkszereda és 

Székelyudvarhely is része lesz az együttműködésnek. 

 

Vásárhelyen nyitotta meg a reformáció évét az Erdélyi Református 
Egyházkerület 
2017. január 16. – Krónika 

Megnyitotta szombaton az Erdélyi Református Egyházkerület a reformáció 500. évfordulója 

alkalmából tartott emlékévet, amely Marosvásárhelyen az Égjen a láng ifjúsági keresztyén 

zenei fesztivállal vette kezdetét. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a 

szombati megnyitón arról beszélt, hogy a zene és az evangélium két fontos erőforrása volt a 

reformáció korabeli embereknek is, és azóta, évszázadokon keresztül a protestáns 

gyülekezeteknek. „Már Luther is kimondta, hogy a zene és az ének révén jobban meg lehet 

értetni a gyermekekkel az evangélium üzenetét, és fontos az éneklés a hitoktatásban” – 

magyarázta. Kató Béla elismerte, hogy helye van a fiatalok körében a könnyűzenei 

dallamokra énekelt dicsőítésnek is, ugyanakkor a zsoltárok éneklésének fontosságát 

hangsúlyozta. A püspök szerint Isten szavának kell elsődlegesnek lennie az istentiszteleti 

alkalmakon, amelyeken az ige ihlette énekeknek, a zsoltároknak kell felzendülniük. 

 

A PKE diákszervezetét és Lászlófy Pált is kitüntették 
2017. január 16. – Krónika 

Újév-köszöntő ünnepséget tartott Nagyváradon Tőkés Lászó európai parlamenti képviselő, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. A szombati eseményen átadták a Közjó 

Szolgálatában Díjat, amelyet ezúttal a Partiumi Keresztény Egyetem diákszervezete érdemelt 
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ki, Lászlófy Pált, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnökét pedig 

az EMNT Kós Károly-díjával tüntették ki. Tőkés beszédében előbb a közjó és a közszolgálat 

fogalmáról és jelentőségéről beszélt, majd visszatekintve a 2016-os évre, kegyelettel adózott 

azok emlékének, „akik a közjó szolgálatában égették el életüket, és akik a minden élők útján 

távoztak el közülünk”. A 2017-es évre vonatkozóan Isten áldását kérte ahhoz, hogy „erősítsük 

meg azt a nemes és szent elhatározásunkat, hogy »jó és balszerencse közt« töretlenül 

folytatjuk a köz javára vállalt szolgálatunkat”. 

 

Vállalkozz okosan - megkezdi tevékenységét a fiatal vállalkozók szövetsége 
2017. január 13. – hirek.sk 

Január 28-án hivatalosan is megkezdi tevékenységét a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók 

Szövetsége. A nyitókonferenciára – melynek helyszíne Komáromban a Tiszti Pavilon lesz – a 

szövetség vár minden vállalkozó fiatalt, akiknek a konferencián egyben lehetőségük nyílik 

csatlakozni a szövetséghez, és így a továbbiakban kihasználni az általa nyújtott 

támogatásokat. 

 

Jogorvoslat a kitelepített magyaroknak 
2017. január 13. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet orvoslást kínál a Tt. 503/2003 sz. kárpótlási törvény 

értelmében diszkriminált károsultak ügyében. Azon személyekről van szó, akiknek 1945 és 

1949 között elkobozták földjeit, és akik a szlovák kárpótlási törvény értelmében nem 

kaphattak kárpótlást az államtól, mert nincs szlovák állampolgárságuk vagy tartós lakhelyük 

Szlovákia területén. 

 

A Híd célkitűzése: Mindenki érezhesse otthon magát  
2017. január 13. – bumm.sk 

Az elmúlt év politikai történésének legnagyobb negatívumaiként a növekvő populizmust, a 

személyes ellentéteket és a gyűlöletkeltést nevezte meg Bugár Béla. A párt minden 

Szlovákiában élő kisebbség számára szeretne olyan feltételeket biztosítani, hogy az ország 

minden állampolgára otthon érezhesse magát. „Mérföldkőként tekintünk a már tárcaközi 

egyeztetésen lévő Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényre. Ez az intézkedés 28 év után 

végre megoldja a kisebbségi kultúrák rendszerszintű támogatását“ – hangsúlyozta Bugár 

Béla. További kisebbségi nyelvhasználatot érintő törvénymódosításokkal is készülünk, 

amelyek a kétnyelvű táblák használatát és a bírósági nyelvhasználatot szabályozzák. 

 

Eddig 1648 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2017. január 14. – bumm.sk, hirek.sk 

Már eléri az 1648-at azon személyek száma, akiket a hat és fél éve hatályos állampolgársági 

törvény értelmében fosztottak meg szlovák állampolgárságuktól. A magyar állampolgárság 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170113082523/Vallalkozz-okosan-megkezdi-tevekenyseget-a-fiatal-vallalkozok-szovetsege.html
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http://www.hirek.sk/belfold/20170114171323/Eddig-1648-szemelyt-fosztottak-meg-szlovak-allampolgarsagatol.html
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felvétele miatt eddig 84-en veszítették el a szlovákot. A legtöbben, szám szerint 437-en a cseh 

állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a szlováktól. 

 

Szelmenci történet: „Az ott élő embereket a humor mentette meg“ 
2017. január 14. – Felvidék Ma 

Nagy sikerrel, telt ház előtt játszotta a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 

társulata Komáromban, a Jókai Színházban péntek este a Zelei Miklós dokumentumregénye 

alapján készült Zoltán újratemetve c. darabot, mely a kettézárt faluban, Ung-vidéken, 

Nagyszelmenc és Kisszelmenc határán játszódik. Az esti előadás előtt a Szövetség a Közös 

Célokért (SZAKC) társulás szervezésében került sorra arra a baráti találkozóra, melyen az 

érdeklődők találkozhattak a színdarab alapjául szolgáló regény írójával, Zelei Miklóssal, Tóth 

Tiborral, a Jókai Színház igazgatójával és Tóth István történésszel, az egykori beregszászi 

főkonzullal. A kötetlen, baráti hangulatú beszélgetés életrehívója, Duray Miklós, a SZAKC 

elnöke emlékeztetett: több olyan település van térségünkben, amelyet kettézártak a 

világháborúkat lezáró határrendezéssel. 

 

Az MKP-ban a pártnak van elnöke, nem pedig az elnöknek pártja 
2017. január 14. – Felvidék Ma 

2016 a csalódások és megcsalatások éve volt a szlovákiai politikában – így tekintett vissza 

Menyhárt József a mögöttünk lévő esztendőre. „Voltak, akik azt mondták, amit akartak, majd 

fordultak egyet. Az emberek becsapottnak érzik maguknak” – mondta az MKP elnöke 

Szlovákia kormányának megalakulásával kapcsolatosan. Emlékeztetett a mondásra, hogy 

„régi bűnnek hosszú az árnyéka”, és a választópolgárok ezt fejben tartják. Az emberek várják 

az elszámoltatást, és erre csak egy példa a máig megoldatlan Gorilla-ügy. 

 

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztek Párkányban 
2017. január 15. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A doni katasztrófa évfordulóján virrasztással emlékeztek Párkányban a hős magyar katonákra 

és civilekre, akik a haza szolgálatában vesztették életüket. Az egykori Esztergom vármegye 

Párkányi járásából is több ezer honvédet és munkaszolgálatost vittek a Don-kanyarhoz, s 

közülük sokan nem térhettek haza. A Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás tagjai 

31 településről 1444 hősi halott nevét gyűjtötték össze, akik idegen földben, jeltelen sírokban 

nyugszanak, s egy hatalmas vásznat készítettek, amelyen e nevek találhatók. 

 

Novemberben lesznek a megyei önkormányzati választások 
2017. január 15. – bumm.sk 

Ha kétfordulós marad a megyei választás, akkor legkésőbb november 4-én, szombaton kell 

megtartani az első fordulóját. Ha azonban módosul a választási törvény, akkor elég egy 

későbbi novemberi időpontban megvalósítani azt. A megyék új elnökeinek és az új megyei 

képviselőknek a személyét legkésőbb november 23-ig fogjuk megismerni.  
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http://felvidek.ma/2017/01/szelmenci-tortenet-az-ott-elo-embereket-a-humor-mentette-meg/
http://felvidek.ma/2017/01/az-mkp-ban-a-partnak-van-elnoke-nem-pedig-az-elnoknek-partja/
http://www.hirek.sk/itthon/20170115170301/A-doni-katasztrofa-aldozataira-emlekeztek-Parkanyban.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/15/novemberben-lesznek-a-megyei-onkormanyzati-valasztasok
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Az MKP városatyái miatt nem kap dotációt Komáromtól a Jókai Színház – a 
Matica viszont igen... 
2017. január 15. – bumm.sk 

2017-ben a komáromi városi képviselő-testület döntése alapján a Komáromi Jókai Színház 

elesett a város pénzügyi támogatásától, a Matica esetében azonban megszavazták a dotációt. 

Tóth Tibor színházigazgatóval beszélgetett a döntésről a bumm.sk portál. „Mindkét 

intézmény benyújtott egy 10 000 euróról szóló kérvényt, a Maticának megszavazták ezt a 

támogatást, a színháznak viszont nem. A színház számára kevésnek bizonyult a támogató 

szavazatok száma. Valójában egy-két szavazaton múlt az eredmény. Ha megnézzük a 

nyilvános szavazatokat, talán ki lehet következtetni belőlük néhány érdekességet. A különféle 

politikai frakciók megpróbáltak egységesen állást foglalni. A dolog érdekessége, hogy a 

szlovák nemzetiségű képviselők megszavazták számunkra a támogatást, ahogy egységesen a 

Híd frakciója is. Az MKP tagjai közül viszont egyetlen egy képviselő sem döntött a 

támogatásunk mellett, hasonlóan a függetlenekhez.” 

 

Kárpát-medencei Kulturális Fórum Zentán 
2017. január 14. – Pannon RTV 

Idén a magyarországi Hagyományok Házának képviselői voltak a főszereplői a magyar 

kultúra napja alkalmából megszervezett Kárpát-medencei Kulturális Fórumnak. A 

rendezvényt szombat délelőtt tartották meg a zentai Városháza dísztermében. Tapasztalatok 

és kibővült feladatkörök, azaz a Kárpát-medencei szintű tevékenységek terveinek ismertetése 

– ezek a témák kaptak központi szerepet a Zentán megtartott Kárpát-medencei Kulturális 

Fórumon. Az év eleji találkozó minden évben kiváló lehetőséget kínál a Kárpát-medencei 

szintű együttgondolkodásra és stratégiaalkotásra is. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke elmondta, hogy „mind a szakmaiság, mint a közös szervezés, a közös gondolkodás és a 

közös stratégiaépítés új lehetőséget ad, hogy egy Kárpát-medencei egyetemes magyarságban 

úgy gondolkodjunk, hogy közben a délvidéki magyarság értékeit, az itt megteremtett szellemi 

örökséget igazán őrizzük és adjuk tovább.” 

 

A magyar kultúra ünnepe Zentán 
2017. január 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Szombaton este tartották meg Zentán, a Művelődési Házban a magyar kultúra napja 

délvidéki központi ünnepségét, amelynek keretében átadták a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség Magyar Életfa díját, Aranyplakettjét és Plakettjét, valamint kihirdették a Vajdasági 

Szép Magyar Könyv 2016 című pályázat eredményét is. Szombaton a Zentai Művelődési Ház 

kiállítótermében Dormán László és Péter László közös tárlata előzte meg a magyar kultúra 

napjának délvidéki ünnepi műsorát. A hagyományokhoz híven a rendezvény kezdetén a 

Kárpát-medence harangjátéka és a nemzeti imádságunk után Dudás Károly a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 
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http://www.bumm.sk/kultura/2017/01/15/az-mkp-varosatyai-miatt-nem-kap-dotaciot-komaromtol-a-jokai-szinhaz
http://www.bumm.sk/kultura/2017/01/15/az-mkp-varosatyai-miatt-nem-kap-dotaciot-komaromtol-a-jokai-szinhaz
http://pannonrtv.com/web2/?p=308315
http://pannonrtv.com/web2/?p=308369
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Szent László-év Kárpátalján is 
2017. január 13. – karpatalja.ma 

A magyar kormány Szent László-évet hirdetett 2017-re. A kezdeményezéshez a Munkácsi 

Római Katolikus Egyházmegye Bereg–Ugocsai Esperesi Kerülete is csatlakozott. 

Beregszászban január 16-án 10:00 órakor nyitják meg hivatalosan a Szent László-évet a 

római katolikus templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Böcskei László nagyváradi 

püspök lesz. A szertartás után Braun László történész tart előadást a templomban. 

 

„Sikerült elfogadtatnunk a nyelvi jogainkat támogató határozatot”  
2017. január 15. – Kárpátalja 

2016 a fokozódó gazdasági ellehetetlenülés, az ismétlődő magyarellenes provokációk, a nyelvi 

jogaink és az oktatási hálózatunk elleni nacionalista támadások éveként is vonult be 

Kárpátalja történelmébe. Amikor az egyetlen reménysugarat az Egán Ede-terv jelentette. És 

amikor a különböző önkormányzatokban tevékenykedő magyar képviselőkre még nagyobb 

feladat hárult annak érdekében, hogy a kedvezőtlen belpolitikai körülmények közepette is 

eredményesen politizáljanak a magyarság érdekében. De mit is sikerült elérniük a mintegy 25 

százalékban magyarlakta Nagyszőlősi járás önkormányzatában tevékenykedő KMKSZ-

képviselőknek az elmúlt év folyamán? 

 

Ebben az évben is a kárpátaljai fiatalokért dolgozik a KMKSZ ISZ  
2017. január 14. – Kárpátalja 

Ha az elmúlt évet egy szimbolikus mondatban jellemezni kellene, akkor talán nyugodtan 

mondhatnánk, hogy 2016-ban erősebb lett a kárpátaljai magyarság. Erősödött 

ragaszkodásunk a kultúránkhoz, a gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően erősödött 

nemzetrészünk gazdasága, a Rákóczi-főiskola növekedésével erősödött és erősödik 

nemzetszilánkunk „szelleme”, és nem utolsósorban lendületet kapott a kárpátaljai magyar 

ifjúság is a KMKSZ ISZ munkájával. Nehézkes indulás után dinamikus folytatás: a tavalyi és 

az idei évről beszélt lapunknak a szervezet elnöke, Dobsa István. 

 

Hétfőtől újraindul az oktatás Beregszász iskoláiban 
2017. január 13. – karpatalja.ma 

A zord időjárási körülmények ellenére január 16-án újra megnyitják kapuikat Beregszász 

oktatási intézményei – tudatta Facebook-oldalán Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács 

Oktatási Főosztályának vezetője. Így, míg a járás iskoláiban tovább tart a kényszerszünet, a 

városban hétfőtől már a padok mögé ülhetnek a tanulók. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szent-laszlo-ev-karpataljan-is/
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/15/sikerult-elfogadtatnunk-nyelvi-jogainkat-tamogato-hatarozatot
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/14/ebben-az-evben-karpataljai-fiatalokert-dolgozik-kmksz-isz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/hetfotol-ujraindul-az-oktatas-beregszasz-iskolaiban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/meghosszabbitottak-a-karantent-a-beregszaszi-jaras-iskolaiban/
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Még akadozik az áramszolgáltatás Kárpátalján 
2017. január 15. – MTI, karpatalja.ma 

Helyreállt a közlekedés vasárnapra Kárpátalja útjain az után, hogy egy nappal korábban az 

erős havazás és viharos szél miatt leállították a kamionforgalmat az ukrajnai megye egész 

területén, de továbbra is szünetel az áramszolgáltatás 16 településen. A megyevezető arról is 

tájékoztatott, hogy vasárnap délelőtt négy járás nyolc településén teljesen, további nyolc 

esetében részben szünetelt az áramszolgáltatás. Hozzátette, az elektromos művek 

hibaelhárítói dolgoznak a szombati hóesés okozta károk helyreállításán, amelyet a nap végére 

mindenütt be kell fejezniük. 

 

Központi Szövetség: sikeres rendezvények 
2017. január 15. - Volksgruppen 

Több sikeres rendezvényre is vissza tud tekinteni az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége. A 2016-os év egyik legnagyobb eseménye volt a Kufstein 

Konferencia, de a szavalóverseny és a novemberi 56-os megemlékezés is színvonalas volt. 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 13. – Kossuth Rádió 

Második alkalommal találkoztak a székelyföldi magyar városok polgármesterei 

Második alkalommal találkoztak a székelyföldi magyar városok polgármesterei. Ezúttal 

Csíkszereda volt a házigazdája a megbeszélésnek, ahol  az önkormányzati gazdálkodáson túl 

szó volt a térségfejlesztésről, szimbólumhasználatról, és a sportrendezvényekről, valamint az 

együttműködés lehetőségeiről. 

Árnyékjelentés készült a Magyar Nemzeti Tanács működéséről 

Árnyékjelentést készített a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzatának 

ellenzéke a Magyar Nemzeti Tanács működéséről. Kiemelik, hogy a korábbi négyéves 

időszakhoz képest kevésbé sikeres a működés, sok energiát elvett az ellenvéleményt 

megfogalmazókkal való konfliktusok sora. Joó Horti Lívia, a Magyar Mozgalom tagja 

nyilatkozott a jelentésről  a Határok nélkül munkatársának. 

Ausztráliai körúton vesz részt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

Az ausztráliai magyarok egyhetes kulturális találkozójának ünnepi gálájára érkezett a múlt 

hétvégén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A vasárnapi rendezvény 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meg-akadozik-az-aramszolgaltatas-karpatlajan/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2820082/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-13_18:30:00&ch=mr1
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után az államtitkár megkezdte ausztráliai körútját, részt vett az ausztráliai Magyarok 

Szövetségének tisztújító közgyűlésén, majd a hét során a magyar szervezetek, egyesületek 

vezetőivel találkozott. A részleteket Potápi Árpád János mondja el Melbourne-ből. 

Tizenöt éve nyilvánították január 13-át a Vallásszabadság Napjává 

Ma van a Vallásszabadság Napja. A Magyar Unitárius Egyház Zsinata tizenöt évvel ezelőtt 

január 13-át  nyilvánította azzá. 1568-ban a tordai országgyűlésen Európában elsőként 

hirdettek vallásszabadságot. Az egyetlen erdélyi alapítású magyar egyház ekkortól számítja 

létezését.  A 449 évvel ez előtti országgyűlés évfordulójára szerveztek ma ünnepséget Tordán. 

16. alkalommal szervezi meg közösen a Magyar Kultúra Ünnepét Nagyvárad és 

Berettyóújfalu városa 

16. alkalommal szervezi meg közösen a Magyar Kultúra Ünnepét Nagyvárad és Berettyóújfalu 

városa. Nagyváradon az eseménysorozat január 19-én kezdődik és 23-án ér véget. Erről 

tartottak ma sajtótájékoztatót.  

Kő kövön – a Sajó parti Lekenye 

Gömör megye Árpád-kori települése a Sajó parti Lekenye. A Rozsnyótól 20 km-re fekvő falu 

első írásos említése 1243-ból származik, amikor a tatár pusztítás után újjáépítés céljából IV. 

Béla a pelsőci várat és a hozzá tartozó hatalmas uradalmat az Ákos nemzetségnek 

adományozta. Különleges formájú  templomának alapja 14. század végi. Elébe épült a zömök 

harangtorony, de ez már a reformáció évszázadában. Emeletét fából ácsolták, ahogyan 

a  hajóban a faragott karzatot is, a 18. században. A műemlék épület Lekenye közepén, egy 

háromszögletű terecskén áll.  

 

Határok nélkül 

2017. január 14. – Kossuth Rádió 

Retrospektív stand up comedy és rendhagyó történelem óra? - avagy 

monodrámák Csernik Árpád előadásában 

A Szabadkai Népszínház legsikeresebb előadásai közé tartozik Csernik Árpád színművész két 

monodrámája, a Van valamilyen bejelenteni valója című és az Europeana. A közönség és a 

kritika is egyaránt elismerően vélekedett mindkét produkcióról, amelyek tavaly 

Marosvásárhelyre is eljutottak. A közös múlt és a közös sors az erdélyi nézők számára is 

érhetővé tették az előadásokat. Csernik Árpád színművésszel beszélgetett a Határok nélkül 

munkatársa. 

Azért, hogy a térség turizmusának és kulturális életének központjává tegyék - 

pódiumestek Nagyváradon  a várban nyílt könyvesboltban 

A nagyváradi Közép-Európa egyik legjobban megőrzött, olasz reneszánsz stílusban épített 

vára. A kommunizmus idején a tömbházakkal körbeépített épületegyüttest a román hadsereg 

használta. A vár felújítása csaknem 6 évig tartott, de tavaly január óta már  újra látogatható. A 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-14_05:30:00&ch=mr1
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városvezetők nem titkolt célja, hogy élettel töltsék meg a várat és a térség turizmusának és 

kulturális életének központjává tegyék. 

Magyar nemzeti hagyományok, egyéni stílusjegyekkel - nagyszabású téli tárlattal 

jelentkezett Ungváron,  a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész 

Imre Társasága 

Nagyvárad után következő úticélunk Kárpátalja, Ungvár, ahol nagyszabású téli tárlattal 

jelentkezett a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága. A 

Szovjetunió szétesése idején alakult Társaság célja, hogy összegyűjtse a Kárpátalján élő 

magyar művészeket és támogassa alkotói tevékenységüket. A társaság tagjai az eltelt években 

megtartották egyéni stílusjegyeiket, őrzik és követik a magyar nemzeti hagyományokat. 

Iváncsik Attila elsőként Kulin Ágnest, a művészeti társaság elnökét szólaltatta meg. 

Református erődtemplom, Mikes-kastély, Csángó Néprajzi Múzeum - érdekes 

látnivalók a Kovászna megyei, Zabolán 

Az anyaországi ember, ha Székelyföldön jár, csak kapkodja a fejét a sok-sok természeti és 

épített szépség láttán. A Határok nélkül munkatársával is ez történt, amikor a Kovászna 

megyei Zabolán járt, s lehetősége volt arra, hogy megcsodálja a református erődtemplomot, 

aztán a Mikes-kastélyt, ahol 10 éves koráig nevelkedett Zágoni Mikes Kelemen, II. Rákóczi 

Ferenc titkára, majd végignézze a Csángó Néprajzi Múzeum gyűjteményét. 

Épített örökségünk része – a bácstopolyai Tájház  

A bácstopolyai Tájház a bácskai  hagyományos népi építészet elemit hivatott bemutatni. 

Eredeti helyén, a Szent Száva utca 19. szám alatt helyezték védelem alá. A lakóépület 

mestergerendájának vésete szerint 1843-ban épült. A tájház gazdaház volt, tulajdonosai 

nyolcvan évvel ezelőtt negyven holdon gazdálkodtak. Házukat 1926-ban átalakították, ami az 

utcai homlokzaton ma is jól látható. 

Ősi mesterség, hagyományápoló mester – beszélgetés a borzovai 

juhászbotfaragó mesterrel 

A juhászok jellegzetes, hosszú pásztorbotjának egyik végén természetes fa – vagy ráhelyezett 

fémkampó van, ami a munkájukat segítette, de akár önvédelmi eszközként is kiváló volt. 

Manapság már elsősorban néptánccsoportok botos táncához készítik a mesterek miképpen a 

felvidéki, borzovai Farkas Gábor is. Ő fémöntőként az édesapjától tanulta meg ezt az ősi 

mesterséget. 
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Határok nélkül 

2017. január 15. – Kossuth Rádió 

(Válogatás az elmúlt hét műsoraiból) 

Zászló és felirat perek – Jogorvoslat csak a nemzetközi igazságszolgáltatástól 

várható 

Tegnap adtunk hírt arról, hogy Tőke Ervin, a székely zászló felvonásáért tavaly júniusban 

megbüntetett Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai elnöke - alapfokon pert nyert. De 

Székelyföldön még számtalan zászló és magyar felirat per zajlik, vagy éppen zárult nem éppen 

kedvező módon. Ezért fontos, hogy jogorvoslati lehetőség nyíljék a nemzetközi 

igazságszolgáltatási fórumok előtt - véli a kolozsvári székhelyű Jogaink Egyesület. A Határok 

nélkül munkatársa Árus Zsoltot, az egyesület gyergyószentmiklósi képviselőjét kérdezte. 

Szlovákiában várhatóan november elején tartják a megyei tanácsi választásokat 

Szlovákiában várhatóan november elején tartják a megyei tanácsi választásokat. A 

felkészülés, és az erőfelmérés már elkezdődött, a pártok tapogatózó tárgyalásokat folytatnak. 

A Magyar Közösség Pártjának erős pozíciói vannak a magyarok által is lakott megyék 

önkormányzataiban, míg a parlamenti és kormányzati helyekkel rendelkező Most-Híd vegyes 

etnikumú párt megyei szinten gyenge. Várható-e együttműködés?  

Az emberi jogokról szóló éves Európai Parlamenti jelentésbe belekerültek a 

kisebbségi jogok is 

Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy az emberi jogokról szóló éves 

Európai Parlamenti jelentésbe belekerültek a kisebbségi jogok is - egy külön fejezettel. Ez a fő 

érdeme a 2015-ös évet értékelő december 13-án megszavazott jelentésnek, amelynek Nagy 

József  - a Most-Híd európai parlamenti képviselője volt a kidolgozója. A jelentés másik 

érdeme, hogy az Európai Parlament a Bizottság tudtára adta, hogy azt akarja, a jövőben az 

Európai Unió nagyobb szerepet vállaljon a kisebbségvédelemben. Az alapjogok Uniós 

helyzetéről szóló jelentésnek az előzménye a 2014-ben született úgynevezett Kalmár jelentés, 

melynek jelentéstevője Kalmár Ferenc , a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos a 

Határok nélkül vendége. 

Beszélgetés Vetési László szórványkutatóval 

Az erdélyi magyarság fogyásának legmellbevágóbb mércéje, mikor egy-egy településen 

teljesen elfogy a magyarság, azaz az utolsó magyart is eltemették.  A jelenség egyre gyakoribb, 

sok az olyan közösség, ahol már alig néhányan vannak. Vetési László szórványkutatót, 

református lelkészt kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-15_18:30:00&ch=mr1
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Szórványban minden lehetőséget meg kell ragadni – A reformáció 500. 

évfordulója apropóján is 

A reformáció ünnepére készülve a  Szatmári református egyházmegye még szorosabbra fűzi 

kapcsolatát a székelyföldi testvéregyházzal. Az ezer éves határ közelségében, nem csak a 

hitbéliséget jelenti az egyházhoz való ragaszkodás. Több annál.   

Emlékparkot avattak Munkácson Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai református 

püspök emlékére 

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

meghurcoltak emlékét őrzi, a magyar állam támogatásával létesített park  és emlékmű, amit 

Munkácson a református templom kertjében avattak fel. Az ünnepségről készült a Határok 

nélkül riporterének összeállítása. 

 

Kárpát Expressz 

2017. január 14. – M1 

Marosvásárhelyen újra magyar vezetőt kapott a Kultúrpalota 

Marosvásárhely leghíresebb építészeti remekműve a Kultúrpalota, amely nemcsak 

Székelyföld, hanem az összmagyar kultúra kiemelkedő szecessziós alkotása. Az év elejétől 

Fülöp Tímea vezeti a Kultúrpalotát, akit még decemberben neveztek ki osztályvezetőnek. 

Évtizedek óta ő az első magyar, aki a település jelképének számító intézmény sorsáért felel.  

Négyesfogat – a délvidéki magyarság egyik legnagyobb rendezvénye 

Vidáman, énekelve utazik a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület a nagy múltú 

Négyesfogatra. Hogy pontosan mi is az a Négyesfogat és pontosan miért ez a neve? Kiderül a 

Kárpát Expressz összeállításából. 

Kárpátaljai Tiszaújfalu hurkafesztivál 

Az Ungvári járási Tiszaújfalu Kárpátalja egyik legkisebb és egyben legfiatalabb települése. 

1940-ben az Országos Nagycsaládos Alapítvány közreműködésével magyar családok 

telepedtek le itt. A települést 95%-ban magyarok lakják. Az egykori uradalmi tanyán 

összefogtak az emberek és megszervezték első hagyományőrző napjukat, amelyen minden 

tradicionális disznótoros ételt megkóstolhattak az idelátogatók. 

Betekintés a Rozsnyói Református Alapiskola mindennapjaiba 

Mesefoglalkozással indult a téli szünet utáni első tanítási nap a Rozsnyói Református 

Egyházközség Alapiskolájában. Bevált módszer, hogy a legkisebbek az élményórákon 

keresztül, játszva tanulnak. A családias légkörnek köszönhetően a gyerekek nagyon jól érzik 

magukat az iskolában. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-01-15-i-adas-2/
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Térkép 

2017. január 14. - Duna World 

Erdélyben, főként a székelyföldi településeken a katolikus családban él a házszentelés 

hagyománya. Karácsony után, az új év első napjaiban mindenki izgatottan várja, hogy 

megérkezzen otthonába a szent kereszt. A papok és ministránsok házról házra járnak és 

szentelt vízzel hintik meg a lakásokat.  

Személyes kihívásnak indult, de jótékonysági akció lett belőle. Egy nagykárolyi fiatal művész, 

személyes indíttatásból az év minden napján készített egy rajzot, vagy egy festményt. Tervei 

szerint a 365 képből egy eladással egybekötött kiállítást tervez majd. Az így befolyt összegből 

szatmári rászoruló családokon segítene. A jótékonysági tárlat megszervezéséhez önkéntesek 

segítségét is várja. 

Székelyudvarhely egyik legismertebb műemléke a ferencesek temploma, vagy ahogyan a 

legtöbben ismerik a Barátok temploma. A rendszerváltás óta, a 18. századi templom mellett 

élnek a ferences rendi szerzetes nővérek. Életterük a kolostor, itt élik mindennapjaikat, de 

nem elzártan, egyik fő feladatuknak a szegények megsegítését tekintik.  

Interaktív előadások, gyermekprodukció, komoly színházi előadások, történelmi tanácskozás. 

Többek között ezek a programok várják azokat, akik ellátogatnak Szatmárnémetibe a Magyar 

Kultúra Hetére 21-27 között. Hét napon át összesen 11 előadást láthat a közönség. 

A 21. századi fantasztikus technikai vívmányok itt topognak a küszöbünkön tekintet nélkül 

korra és földrajzi elhelyezkedésre. A felvidéki Keszegfalván, ahol egyébként még 

hangosbemondóval mondják be a híreket, a polgármester gondolt egy nagyot. A faluban 

mobilra is letölthető applikáció segítségével tájékoztatja majd az itt lakókat. 

 

Öt kontinens 

2017. január 14. - Duna World 

Los Angelesben működik a Dél-Kaliforniai Magyar Színház, amelynek alapítója Szoboszlai 

Sándor, aki 1956 októberében életét adta volna hazája szabadságáért. A nemzet szeretet 

vezette, amikor szembe fordult a szovjet tankokkal és foglalt le. Szoboszlai Sándornak 

köszönhetően lett a szabadságharcosoknak egy T-34-ese. A nemzete iránti elkötelezettsége, 

hazája szeretete vezeti ma is az egykori harcost.  

Kinek ne dobbanna meg a szíve a Szózat hangjaira és kiben ne idézne örök emlékeket egy-egy 

operett dallam, pláne ha ezeket Magyarországtól több ezer kilométerre magyar előadóktól 

hallhatja. Az ausztráliai Sydneyben közel 6 évtizede tartanak magyar találkozót, ahol a 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-01-14-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-01-14-i-adas/
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külhoni magyarok egy kulturális seregszemle keretében összetartozásukat is erősíthetik. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is Ausztráliában tartózkodik, így 

részt tudott venni a záró gálán. Az államtitkár elmondta, Sydney után Brisbanebe, majd 

Melbournebe utaznak és igyekeznek minden szervezet vezetőjével találkozni, egyeztetni és 

ellátogatni a magyar iskolákba, templomokba. 

 
 


