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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átadták az Év Példaképe díjakat 

2017. január 20. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk, Krónika 

A 2016-os Év Példaképe díjátadó gálaestre a budapesti Vigadóban került sor. A Példakép 

Alapítvány – csatlakozva a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

meghirdetett, a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programhoz – a korábbi évekkel 

ellentétben az idén külhoni vállalkozók között osztotta ki díjait. Az alapítvány öt olyan 

magyar vállalkozó díjazott a határon túlról, aki tevékenységével példa lehet a kortársai 

számára. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár véleménye szerint „a 

Példaképek megmutatják, hogy lehetséges boldogulni a Kárpát-medencében”. 

A megválasztott példaképek közösségük, régióik, ezáltal pedig az egész egységes magyar 

nemzet sorsának alakítóivá vállnak” – fogalmazott. A 2016-os Év Példaképe fődíját Weber 

Tibor Rudolf romániai magyar építési vállalkozó vehette át. 

 

A külhoni régiók együttműködése segíti a fiatal vállalkozókat 
2017. január 20. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Krónika 

Szilágyi Péter a „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program záró konferenciáján, 

pénteken Budapesten kiemelte: a programra szánt 750 millió forintos keretből több mint 

kétezer fiatal szakmai és 117 fiatal anyagi támogatását sikerült megvalósítani. Rámutatott: a 

céljuk az volt, hogy ösztönözzék a külhoni magyar fiatalokat, hogy saját vállalkozást 

indítsanak, és segítsék azokat, akik már ezen az úton járnak. A helyettes államtitkár 

kijelentette: különleges volt ez az év, hiszen olyan fiatalokkal találkoztak, akiknek a 

hozzáállása, elhivatottsága garancia számukra, hogy a Kárpát-medencében hosszú távú, 

biztos gazdasági növekedésről beszélhessünk. Az általuk közvetített frissesség, tenni akarás, 

innováció mellett a hagyományok és a szülőföld tisztelete „olyan kivételes egység, amely tele 

van erővel” - fogalmazott Szilágyi Péter. 

 

Kiállítást nyitottak a kisdorogi templomban 
2017. január 22. – Teol.hu 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából 

készült el a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 elnevezésű vándorkiállítás, amely 

szombaton Kisdorogra érkezett. A római katolikus templomban tartott megemlékezésen 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Csibi Krisztina, a Magyarság Háza 

igazgatója, és dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója emlékezett 

meg a Gulágba elhurcoltakról. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170122152340/Atadtak-az-Ev-Peldakepe-dijakat.html
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kulhoni-regiok-egyuttmukodese-segiti-a-fiatal-vallalkozokat
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/kiallitast-nyitottak-a-kisdorogi-templomban-704285/
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Kolozsvári emléktábla: sok az ismeretlen állomásfőnök 
2017. január 20. – Krónika 

Nincsenek adatai a Román Állami Vasúttársaságnak (CFR) a kincses városi regionális 

kirendeltségét a két világháború között igazgató tisztségviselőinek kilétéről. Ez az oka annak, 

hogy késik az állomásfőnökök nevét sorjázó, a kolozsvári pályaudvaron eredetileg három 

évvel ezelőtt elhelyezett emléktábla visszahelyezése.  

 

Florea szerint vissza kellene kerülnie a város tulajdonába a katolikus líceum 
épületének 
2017. január 20. – transindex.ro 

Újra a marosvásárhelyi önkormányzat tulajdonába kellene kerülnie a Klastrom utcai 

iskolaépületnek, amelyben a római katolikus líceum, illetve az Unirea Főgimnázium 

működik, és amelyet a katolikus egyház nemrég kapott vissza - vélte Dorin Florea 

marosvásárhelyi polgármester. Florea Facebook-bejegyzésében azt írta, a jelenlegi 

tulajdonos, a Római Katolikus Státus a törvény szerint kárpótlást kaphatna az épületért 

cserébe, és felajánlotta, hogy adják át az ingatlant a városnak. "Idővel bebizonyosodott, hogy 

egy helyi hatóság nem változtatja meg egy nemzeti érdeket képviselő tanintézménnyel 

kapcsolatos hozzáállását, mint ahogyan azt néha egy-egy egyház teszi" - írta még Florea.  

 

Apjok Norbert parlamenti képviselő: nem korfüggő a feladat nagysága 
2017. január 21. – Krónika, Erdély Ma 

Az ifjúsági törvény módosítását, a fiatal vállalkozók támogatását tartja legfőbb feladatának az 

RMDSZ legfiatalabb parlamenti képviselőjeként Apjok Norbert, aki egyben a máramarosi 

magyarságot is képviselné.  

 

Nagyon sok a közös román–magyar érdek 
2017. január 21. – Krónika 

A román–magyar politikai viszony enyhülésére, a kétoldalú kapcsolatok fölértékelődésére 

számít a bukaresti kormányváltást követően Barabás T. János, aki szerint a két országnak 

nagyon sok közös érdeke van. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója a 

Krónikának adott interjúban elmondta, Magyarország és Románia nem ellenfele egymásnak 

a gazdasági fejlődés terén, nem a másik rovására gazdálkodik, hanem éppenséggel kiegészítik 

egymást. 

 

Készülnek a székely szabadság napjára 
2017. január 21. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Az előző évekhez hasonlóan, idén is megszervezik a székely szabadság napját 

Marosvásárhelyen – jelentette be tegnapi, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs, 

a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács vezetője pedig 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvari-emlektabla-sok-az-ismeretlen-allomasfonok
http://itthon.transindex.ro/?hir=45619
http://itthon.transindex.ro/?hir=45619
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/apjok-norbert-parlamenti-kepviselo-nem-korfuggo-a-feladat-nagysaga
http://www.kronika.ro/szempont/nagyon-sok-a-kozos-romannmagyar-erdek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=205629&cim=keszulnek_a_szekely_szabadsag_napjara
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közölte: Sepsiszentgyörgyön a turul-szobor előtti téren tartanak megemlékezést, majd 

buszokkal indulnak Marosvásárhelyre. 

 

A főkonzul hazatér 
2017. január 21. – szekelyhon.ro 

Hat év után búcsúzik Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Zsigmond Barna Pál. A 

Marosvásárhelyről elszármazott jogász diplomataként tért vissza Erdélybe, most pedig ismét 

Budapestre tér haza. Marosvásárhely után Budapest lett a másik otthona, ott indult el az 

életben, és szerepe volt abban is, hogy az elmúlt hat évben főkonzul lehetett idehaza. Ilyen 

értelemben az ötgyermekes családapa most itthonról hazamegy Budapestre, és valahányszor 

visszajön, otthonról jön majd haza. 

 

Pár év alatt visszaütött a gyermektelenség és az elvándorlás 
2017. január 21. – szekelyhon.ro 

Drámaian csökkent a diáklétszám Sepsiszentgyörgyön az elmúlt öt évben, derül ki az 

önkormányzat által készítettet tanulmányból. Eszerint a 2012–2013-as tanév óta 941 

gyerekkel kevesebb szerepel a közoktatási rendszerben, ami hozzávetőleg 8,3 százalékos 

csökkenést jelent. Ha egy osztályra átlag 25 gyereket számolunk, akkor az elmúlt öt év alatt 

37,5 osztálynyi gyerekkel van kevesebb a rendszerben. 

 

Soltész Udvarhelyen méltatta a határon túliak kultúrszerepét 
2017. január 22. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro 

Soltész Miklós szerint a magyar kultúra napján azokra az értékekre is gondolni kell, 

amelyeket a határon túli magyarok tettek hozzá a magyar és az egyetemes kultúrához. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a magyar kultúra napja alkalmából szervezett 

székelyudvarhelyi rendezvények díszvendége. Az államtitkár a helyi Haáz Rezső Múzeumban 

Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató munkásságát felelevenítő kiállítás délutáni megnyitója 

előtt nyilatkozott az MTI-nek. 

 

Csíkszékért-díjban részesült Zsigmond Barna Pál főkonzul 
2017. január 22. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Évindító küldöttgyűlést tartott pénteken az RMDSZ Csíki Területi Szervezete, amelynek 

keretében leköszönése alkalmából kitüntették Zsigmond Barna Pált, Magyarország 

csíkszeredai főkonzulját – közölte a szervezet közleménye. Ahogy a laudációjában is 

elhangzott, Zsigmond Barna Pál „kovász-ember. „Státusából és bizonyára habitusából 

fakadóan jó kapcsolatokat épített ki politikai életünk, közéletünk valamennyi szereplőjével, 

hozzájárulva ahhoz, hogy újból normális mederbe terelődjenek az itteni magyar közképviselet 

és a magyar kormányzat közötti kapcsolatok, illetve ahhoz, hogy létrejöjjön a hazai magyar–

magyar összefogás. Ugyanakkor teljes mellszélességgel kiállt a legutóbbi parlamenti 

választásokat megelőző kampányban a magyar összefogás jelöltjei mellett. Magatartásával 

megmutatta, hogy milyen egy igazi diplomata: úgy képviselte Magyarországot a 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-fokonzul-hazater
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/par-ev-alatt-visszautott-a-gyermektelenseg-es-az-elvandorlas
http://www.kronika.ro/kultura/soltesz-udvarhelyen-meltatta-a-hataron-tuliak-kulturszerepet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=205642&cim=csikszekert_dijban_reszesult_zsigmond_barna_pal_fokonzul
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Székelyföldön, ezen belül Csíkszéken, hogy közben Csíkszék, az egész Székelyföld érdekeinek 

megjelenítője lett”. 

 

Az RMDSZ osztozik a veronai buszbaleset hozzátartozóinak fájdalmában 
2017. január 22. – transindex.ro 

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke a szövetség nevében részvétét fejezte ki a veronai 

buszbaleset áldozatainak hozzátartozóinak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) osztozik a veronai autóbusz-baleset áldozatai hozzátartozóinak és a magyar 

honfitársaknak a fájdalmában, lelki és testi gyógyulást kíván a szerencsétlenség túlélőinek - 

olvasható az RMDSZ közleményében.  

 

Rohamosan fogy a Hunyad megyei magyarság 
2017. január 22. – Nyugati Jelen 

Megállítható-e egyáltalán a Hunyad megyei magyarság mélyrepülése? Kevesebb, mint húsz 

év alatt, az 1992-es és a 2011-es népszámlálások között a magyar közösség létszáma felére 

csökkent, 32 000-ről 16 000-re. Hogyan fest a helyzet a ciklus közepén? A következő 

népszámlálás ugyanis 2021-ben lesz. Az aggasztó méretű apadás sajnos nem a statisztikai 

manipulációból adódik, a magyar egyházak adatai ugyanis évről évre megerősítik a drasztikus 

fogyatkozást. Sajnos, 2016 sem volt különb, egy kakukktojás kivételével minden egyes 

egyházközségben több volt a temetés, mint a keresztelő. Sőt, az sem ritkaság, hogy a 

keresztelők és az esküvők száma együttvéve fele vagy harmadannyi, mint a temetéseké. 

Mindenekelőtt a református és unitárius egyházaknál, a római katolikusoknál a helyzet egy 

árnyalattal jobb. 

 

Németh Géza-emlékdíjban részesült Antal Tibor és Baliga Zoltán 
2017. január 22. – szekelyhon.ro 

A gyimesfelsőloki Antal Tibor tanár és tanítványa, Baliga Zoltán vehette át vasárnap a 

Németh Géza-emlékdíjat a csíkszeredai református templomban. A 2000-ben alapított díjjal 

minden évben olyan keresztény pedagógust és az általa javasolt tanítványát jutalmazza a 

csíkszeredai Németh Géza Egyesület, aki kiemelkedő tevékenységével hozzájárul a magyar 

kultúra megmaradásához. 

 

Átadták az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat Kolozsváron 
2017. január 22. – maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

A magyar kultúra napja alkalmából az RMDSZ ötödjére jutalmazza azokat a művészeket, akik 

az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárulnak. 

A kolozsvári Kaszinó épületében vasárnap délután Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért 

felelős ügyvezető alelnöke adta át a Szövetség nevében az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 

Díjakat Márton Evelin írónőnek, Berszán Zsolt képzőművésznek, az előadóművészet 

kategóriában pedig ifj. Csíky Boldizsár zongoraművésznek. A gála záróakkordjaként Laczkó 

Vass Róbert színművész és Szép András zongorista Kolozsvár-film címmel tartott szerzői- és 

előadóestet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45637
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/allandosulo_melyrepules.php
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Új lendülettel tért vissza a marosvásárhelyi felolvasómaraton 
2017. január 22. – szekelyhon.ro 

Egy év kihagyás után új lendülettel vágtak neki ismét felolvasómaratont szervezni 

Marosvásárhelyen a magyar kultúra napján. A vasárnapi olvasómaratonon körülbelül 

ötpercenként váltották egymást az olvasni vágyók, volt, aki versekkel, mások novellákkal, 

esszékkel, regényrészletekkel szórakoztatták a hallgatókat – a lényeg az volt, hogy 

marosvásárhelyi kötődésű vagy évfordulós szerzők legyenek. 

 

A PSD nem akar magyar prefektust Háromszéken 
2017. január 23. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) Kovászna megyei szervezete továbbra is Sebastian Cucut 

támogatja a prefektusi tisztségre – nyilatkozta pénteken az alakulat megyei elnöke, Horia 

Grama. A volt képviselő szerint az RMDSZ-nek nincs alapja arra, hogy igényt tartson erre a 

tisztségre. „A PSD megyei szervezetének legfőbb célja, hogy továbbra is román prefektusa 

legyen Kovászna megyének, aki amellett, hogy őrködik a román és magyar lakosság jogai és 

szabadságai fölött, meggátolja az RMDSZ uralta közigazgatás esetleges visszaéléseit” – 

fogalmazott Grama, aki szerint ennek Hargita és Maros megyében is így kellene lennie. A volt 

képviselő ugyanakkor leszögezte, mivel az RMDSZ és a PSD–ALDE-szövetség közötti 

megállapodás csak a parlamenti együttműködésre terjed ki, és az RMDSZ nem tagja a 

kormánykoalíciónak, nincs alapja a dekoncentrált intézmény vezetéséhez sem. 

 

A Hedvig-ügy átvételének részleteiről tárgyalnak 
2017. január 20. – Felvidék Ma, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Magyarország több, mint fél év után úgy döntött, hogy átveszi Zsák Malina Hedvig ügyét. A 

magyarországi Legfőbb Ügyészség erről január elején levélben tájékoztatta a szlovák 

igazságügyi minisztériumot. „Jelenleg arról tárgyalunk a magyar féllel, milyen módon adjuk 

át az iratokat és a bizonyítékokat” – mondta Peter Bubla, a szlovák igazságügyi minisztérium 

szóvivője, aki szerint a legvalószínűbb lehetőség a diplomáciai csatornák használata. Az 

átvételi ügy azért is húzódott, mert az ügyirat csak tavaly augusztusban érkezett meg 

Budapestre, s annak áttanulmányozása után tavaly októberben a magyar Legfőbb Ügyészség 

újabb kiegészítő adatokat kért Szlovákiától, és látni szerette volna Malina Hedvig rendőrségi 

kihallgatásának teljes jegyzőkönyvét is. 

 

Összeáll a fiatal magyar vállalkozók csapata 
2017. január 20. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 2016 őszén alakult, azzal a céllal, hogy 

segítse a szlovákiai magyar fiatal vállalkozók szakmai tudásának bővítését, kapcsolati tőkéjük 

építését, s olyan közeget hozzon létre, ahol érezhetik, egy csapatba tartoznak, s hasonló 

gondolkodású, értékrendű és hasonló napi problémákkal küzdő emberekkel találkozhatnak. 

Féléves előkészületi szakasz után a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-lenduletettel-tert-vissza-a-marosvasarhelyi-felolvasomaraton
http://felvidek.ma/2017/01/atveszi-zsak-malina-hedvig-ugyet-a-magyar-ugyeszseg/
http://felvidek.ma/2017/01/osszeall-a-fiatal-magyar-vallalkozok-csapata/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 23. 
6 

Komáromban január 28-án hivatalosan is megkezdi tevékenységét. Nyitókonferenciát szervez 

a vállalkozó és vállalkozni kívánó fiatalok, valamint más érdeklődők részére. A tervek szerint 

a konferencián lehetőség lesz csatlakozni a szövetséghez, és a továbbiakban kihasználni az 

általa nyújtott segítséget. 

 

A Csemadok Magyar Helytállásért Díjat a magyar kultúra napja alkalmából 
adták át Szepsiben 
2017. január 21. – Felvidék Ma 

Szepsiben a magyar kultúra napja alkalmából színvonalas ünnepségre került sor január 20-

án. Az eseményen a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának Elnöksége a 

magyar kultúra ápolásáért, közkinccsé tételéért, az egész régió magyar nemzeti közösségének 

kulturális, szellemi gyarapításáért és megmaradásáért a nagyidai Veres Annának és a bodollói 

Weiszer Évának adományozta 2017-ben a Csemadok Magyar Helytállásért Díjat Torna-

Abaújban. 

 

Magyar kultúra napja: Emlékműsorral és díjátadóval ünnepelt Galántán a 
Csemadok 
2017. január 22. – hirek.sk 

Felvidék-szerte nagyon sok településen ünneplik a magyar kultúra napját, a központi 

ünnepség azonban – már hagyományosan – Galántán van. A Csemadok Országos Tanácsa 

közösen a Galántai Területi Választmánnyal vasárnap délután a város művelődési 

központjának színháztermében tartotta országos emlékműsorát, amely során többeket 

kitüntettek a Csemadokban végzett sokéves tevékenységükért. A szervezet Csemadok Életmű 

Díjjal ismerte el Böszörményi István (Losonc), Korintus László (Hárskút), Lázár Erzsébet és 

Lázár Ferenc (Ajnácskő), Miklós Ferenc (Bős) és Pék Éva (Vízkelet) a szövetségben végzett 

sokéves eredményes munkáját. Csemadok Közművelődési Díj kitüntetésben Baloghné 

Domonkos Malvin (Nagykapos), Keszeg István (Martos), Szamos Zsuzsanna (Ajnácskő), Tóth 

Borbála (Pográny) és Vankó Ferenc (Pered) részesült. A Gyurcsó István-díjat Végh László 

kapta. 

 

„A nyelvem, azt nem adom“ – Megjelent a Fiatal írók antológiája 
2017. január 22. – Felvidék Ma, hirek.sk 

„A nyelvem, azt nem adom“ – ezzel a Kantár Csaba idézettel jelentette meg a Fiatal írók 

antológiáját a szímői Levédia Kör. A kötetben 21 felvidéki író és költő műveit gyűjtötték össze. 

Néhányan közülük az elmúlt években már átvehették a Kantár Csaba Ifjúsági Irodalmi vagy 

Közéleti Díjat. Kantár Éva, a Levédia Kör elnöke elmondta, ezek a fiatal írók még nem nagyon 

jelentettek meg írásokat, nem volt lehetőségük arra, hogy könyvet adjanak ki. „Ezért 

gondoltuk, hogy pályázunk egy antológiára.  2016-ban sikerült a Bethlen Gábor Alap és 

a község támogatásával anyagiakra szert tennünk” – fejtette ki. A kötet szerkesztését 

Neszméri Tünde vállalta. 
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http://felvidek.ma/2017/01/a-csemadok-magyar-helytallasert-dijat-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-adtak-at-szepsiben/
http://felvidek.ma/2017/01/a-csemadok-magyar-helytallasert-dijat-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-adtak-at-szepsiben/
http://www.hirek.sk/kultura/20170122125432/Magyar-kultura-napja-Emlekmusorral-es-dijatadoval-unnepelt-Galantan-a-Csemadok.html
http://www.hirek.sk/kultura/20170122125432/Magyar-kultura-napja-Emlekmusorral-es-dijatadoval-unnepelt-Galantan-a-Csemadok.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170122103234/A-nyelvem-azt-nem-adom-Megjelent-a-Fiatal-irok-antologiaja.html
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Meghirdették a közadakozást a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor 
felállítására 
2017. január 22. – MTI, Felvidék Ma 

Rieger Tibor szobrászművész a csallóközi Királyfiakarcsának ajándékozta a Magyarok 

Nagyasszonya szobrát. A szobrot bronzból kiöntve szeretnék még az idén felállítani. A magyar 

kultúra napjának előestéjén a község kultúrházában impozáns műsor keretében hirdették 

meg a közadakozást. Annak érdekében, hogy a  szakrális szobor avatása megvalósuljon, a 

Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma, a Szövetség a Közös Célokért társulás vezetősége és a 

királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulás képviselői – Rieger Tibor, az adományozó 

szobrász közreműködésével –, létrehozták a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot. 

 

A magyar kultúra napját köszöntötték Csókán 
2017. január 21. – Pannon RTV 

Fotókiállítással és operettesttel köszöntötték pénteken Csókán a magyar kultúra napját. Az 

esemény a Kultúrház előcsarnokában Nagy Róbert zentai fotóművész kiállításával kezdődött. 

A csókai származású fotóművész képein olyan, általunk általában nem észrevett, hétköznapi 

mozzanatokat tár a nézők elé, amelyek szociográfiai vonatkozásban is megmozgatják a 

nézőközönség fantáziáját, még ha a művész nem is olyan régen kezdte el a pályafutását. A 

Csóka Művelődési és Oktatási Központ a magyar kultúra napját követően a farsang, majd 

március 15-e megünneplésével folytatja hagyományőrző ünnepségeinek sorozatát. 

 

A magyar kultúra napja a muzslyai iskolában 
2017. január 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról. 

Hallai Zoltán iskolaigazgató ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy a jelenlevők mennyire 

büszkék lehetnek magyar mivoltukra, a gazdag történelmünkkel, a kultúránkkal, a 

hagyományainkkal dicsekedni lehet, megemlítette, hogy noha kis nemzetnek számítunk, a 

Nobel-díjasok tekintetében mégis élen járunk. Mint az igazgató fogalmazott, kötelességünk is 

van mindannyiunknak, hogy az őseink által ránk hagyott kultúrát továbbadjuk, éltessük, 

beszédében arra is rámutatott, néha a szórványban élőknek sokszor meg kell harcolniuk a 

magyarságuk megőrzéséért, hogy a diákok anyanyelven tanulhassanak. 

 

Zengő Délvidék Temerinben 
2017. január 22. – Pannon RTV 

Temerinben negyedik alkalommal szervezték meg a Zengő Délvidék népzenei szemlét. A 

rendezvénynek idén kevesebb résztvevője volt, mint két évvel ezelőtt: a szervezők szerint 

egyrészt a generációváltás, másrészt más magyar kultúra napi rendezvények miatt, amelyeket 

egy időben szerveztek. A szemle nem versenyjellegű, de szakzsűri értékeli a fellépők 

teljesítményét. Idén Vakler Anna, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi 

énekszakos tanára, Németh Ferenc, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott munkatársa és 
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http://felvidek.ma/2017/01/meghirdettek-a-kozadakozast-a-kiralyfiai-magyarok-nagyasszonya-szobor-felallitasara/
http://felvidek.ma/2017/01/meghirdettek-a-kozadakozast-a-kiralyfiai-magyarok-nagyasszonya-szobor-felallitasara/
http://pannonrtv.com/web2/?p=309491
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11653/A-magyar-kultura-napja-a-muzslyai-iskolaban.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=309764
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Borsi Ferenc csókai származású citeraoktató értékeltek. A résztvevők között péterrévei, 

csantavéri és temerini zenekarok szerepeltek. A szemle a Csalóka zenekar fellépésével zárult. 

 

Véget ért a XVI. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 
2017. január 22. – Pannon RTV 

Három drámaíró és három rendező versenyzett a 16. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyen. 

Az idén a szakmabeliek kerültek előtérbe, ugyanis Varga Tamás, Ferenc Judit és Kucsov 

Borisz írt, a drámákat pedig Mezei Kinga, Puskás Zoltán és Olivera Djordjević vitte színre. A 

zsűri döntése alapján Puskás Zoltán rendező, valamint Kucsov Borisz drámaíró érdemelte ki 

az elismeréseket. A rendezvény egyben az Újvidéki Színház születésnapi esemény-

sorozatának bevezetője is volt. A drámaíró verseny az Újvidéki Színház születésnapi 

eseménysorozatának bevezetője is egyben. A díjátadó gálán a legkiemelkedőbb női és férfi 

szerepet is díjazták. Az évad legjobb férfi színésze Balázs Áron, a legjobb női szerepeket pedig 

Crnkovity Gabriella és Ferenc Ágota játszotta. 

 

Vajdaságit is díjaztak a 2016-os Év Példaképe pályázaton 
2017. január 22. – Pannon RTV 

Vajdasági biokertész, Csikós Árpád lett a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíjasa. A 

Példakép Alapítvány öt olyan magyar vállalkozót díjazott a határon túlról, aki 

tevékenységével példa lehet a kortársai számára. A 2016-os Év Példaképe fődíjat Weber Tibor 

Rudolf romániai magyar építési vállalkozó vehette át pénteken a Pesti Vigadóban. Az 

alapítvány tájékoztatása szerint összesen 78 pályázat érkezett a felhívásra, Szerbiából 13 

neves gazdasági szakemberekből és ismert vállalkozókból álló zsűri választotta ki azt a 30 

példaképet, akiket az alapítvány kiadványban mutat be. 

 

A magyar kultúra napja - Zelei Miklós Hubertusz című darabjával ünnepelnek 
Ungváron 
2017. január 20. – MTI, Webrádió, gondola.hu 

Zelei Miklós Hubertusz című darabját viszi színre a magyar kultúra napja alkalmából 2017. 

január 23-án Ungváron a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében. A hagyományoknak megfelelően a 

magyar kultúra napját idén is színházi bemutatóval ünnepli a KMKSZ. Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője a premier kapcsán az MTI-nek felidézte, hogy 

tavaly Zelei Miklós Zoltán újratemetve című, a kárpátaljai magyarság 20. századi tragikus 

történelmét feldolgozó darabjának ungvári bemutatójával tisztelegtek a magyar kultúra napja 

előtt. Hangsúlyozta: a szerző, Zelei Miklós mindig elkötelezett volt a kárpátaljai magyarság 

sorsa iránt. 
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Nemzeti imánk költőjére emlékeztek Beregszászban 
2017. január 22. – karpatalja.ma 

A magyar kultúra napján a Himnusz költőjére, a magyar nyelv védelmezőjére, Kölcsey 

Ferencre emlékeztek Beregszászban. A megemlékezés hagyománnyá vált a városban, hiszen 

már néhány éve a helyi postahivatal épületén elhelyezett emléktáblánál idézik fel a költő 

életét és munkásságát. A január 20-ai rendezvény az emléktábla megkoszorúzásával, 

valamint a magyar nemzeti himnusz eléneklésével ért véget. 

 

Veronai baleset - Virágokkal és mécsesekkel emlékeznek a buszbaleset 
áldozataira Magyarország főkonzulátusánál helyi lakosok Ungváron 
2017. január 22. – MTI 

Virágokat helyeznek el és mécseseket gyújtanak vasárnap reggel óta Magyarország 

főkonzultusának épülete előtt a veronai buszbaleset áldozataira emlékező helyi lakosok 

Ungváron. A kárpátaljai megyeszékhely lakói a magyar külképviselet épületéhez vitt 

virágokkal és mécsesek gyújtásával fejezik ki együttérzésüket és részvétüket a tragikus 

buszbalesetben elhunyt budapesti diákok szüleinek és hozzátartozóinak.  

  

Szól a Fülemüle – III. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató 
2017. január 21. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2017 tavaszán immár harmadik alkalommal hirdet 

Kárpátalján népzene- és néptáncvetélkedőt Szól a fülemüle néven. Idén a program 

megvalósulását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Koordinációjáért felelős 

kormánybiztosság támogatja. A 7 és 14 év közötti néptáncosok, hagyományápoló zenekarok 

versenyére bárki nevezhet legkésőbb 2017. március 31-ig. Nevezni az autentikus magyar 

népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet. 

  

Hagyományőrző újévköszöntő bál a főiskolán 
2017. január 21. – karpatalja.ma 

Első alkalommal rendezett hagyományőrző újévköszöntő bált a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola adott otthont január 18-án. Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke tartotta 

nyitóbeszédében elmondta, az elmúlt év igen nehéz esztendő volt az országra nézve, mégis 

tekintsünk azokra a dolgokra, melyek a magyar közösségünkre nézve sikeresek voltak. 

Kiemelte, hogy a magyar kormány jelentős segítséget nyújtott a kárpátaljai magyarságnak az 

elmúlt esztendőben, ami elősegíti a szülőföldön való maradást. Röviden ismertette a 

szervezet elmúlt évben elért eredményeit. 

  

Кárpát-medencei népviseletek – kiállítás az ungvári néprajzi múzeumban 
2017. január 21. – karpatalja.ma 

Büszkének lenni rá, megőrizni az utókor számára, és népszerűsíteni azt. Akár ez is lehetett 

volna a mottója a pénteken, január 20-án délután Ungváron a Kárpátaljai Megyei Néprajzi 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nemzeti-imank-koltojere-emlekeztek-beregszaszban/
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Múzeumban ünnepélyes keretek között megnyitott tablókiállításnak, melyen a Barna György 

gyűjteményéből származó Kárpát-medencei ünnepi népviseleteket mutatják be. – Ez a 

kiállítás szervesen kapcsolódik a Kárpátalján 28-dik alkalommal megünnepelt magyar 

kultúra napjához. Sokaknak erről az ünnepről nemzeti imánk s a költészet jut eszébe. Ám a 

kultúra zenéből és képzőművészetből is áll, a hagyományokról is szól, amelyek kapcsolódnak 

mindennapi életünkhöz – mondta Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

főkonzulja. 

 

Együtt ünnepeltünk a kultúra napján 
2017. január 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

A muravidéki magyarság életének egyik csúcspontja a magyar kultúra napjára időzített Zala 

György kulturális nívódíjak átadási ünnepsége. Szombat este a lendvai színház- és 

hangversenyteremben újra együtt ünnepelte meg közösségünk a kultúrát, és eme éltető 

elixírünk létrehozóit. 

 

Új elnökséget választott az MDE 
2017. január 21. - Volksgruppen 

Majdnem két év elnökség után Paluska Zsuzsanna elnök és a Magyar Diákok Egyesülete 

eddigi vezetőségi tagjai átadták a stafétát. A Magyar Diákok Egyesülete Bécsben nemrég 

tartott tisztújító gyűlést, ahol a jelöltek rövid beszédet tartottak jövőbeli elképzeléseikről, 

majd sor került a szavazásra. A Magyar Diákok Egyesületének egyik új elnöke Szemerszki 

Gergely lett. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 20. – Kossuth Rádió 

Porcsalmi Bálintot jelölte az RMDSZ ügyvezető elnöknek 

Porcsalmi Bálintot jelölte az RMDSZ ügyvezető elnöknek Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. 

Porcsalmi Bálint 17 éve lát el különböző feladatokaz az RMDSZ-ben, nemcsak Erdélyben a 

romániai politikai térben tevékenykedett, hanem jelentős nemzetközi tapasztalatot is szerzett 

az elmúlt években. 
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Az SZNT az államelnöktől vár érdemi választ tavalyi beadványára 

A Székely Nemzeti Tanács az államelnöktől vár érdemi választ tavalyi beadványára, miután a 

kormány semmitmondó válaszát nem tartja elfogadhatónak. A Colos-kabinet az új kormány 

felállása előtt küldött megkésett választ egy tavaly őszi beadványra. Egyebek mellett erről 

tájékoztatta a sajtót Izsák Balázs, az SZNT elnöke. 

Az önkormányzatnak adná a marosvásárhelyi líceumot Dorin Florea 

Marosvásárhely polgármestere három nap alatt 180 fokos fordulattal most annak az 

elképzelésnek adott hangot, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében az lenne a 

megoldás, ha az épület az önkormányzat tulajdonába kerülne. Dorin Florea szóvivője hétfőn 

még a líceum ügyének megnyugtató rendezését ígérte. 

A Magyarság Házában tartották a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve 

zárókonferenciáját 

Ezer pályázat, 117 vissza nem térítendő támogatás – ez a summázata a tavalyi évnek. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveinek sorában 2016 a külhoni magyar fiatal 

vállalkozók éve volt. Zárókonferenciáját ma rendezték meg a Magyarság Házában, ahol 

értékelték a programot. 

Kit illet a hagyaték?  

A gyulafehérvári Batthyáneum a legértékesebb ingatlan és gyűjtemény, amelyet a 

gyulafehérvári érsekség visszaigényelt a román államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori 

kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és 

ősnyomtatványok háromnegyed részét.  

Tizenhetedik alkalommal tart közös Magyar Kultúra napi ünnepséget 

Nagyvárad és Berettyóújfalu 

A magyar kultúra közös értékünk címmel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját nagyváradi és 

berettyóújfalui kulturális intézetek és civil szervezetek képviselői Nagyváradon. 

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Beregszászon is 

Kárpátalján a Magyar Kultúra Napja alkalmából Beregszászon megkoszorúzták Kölcsey 

Ferenc emléktábláját és díszokleveleket adtak át a magyar kultúra ápolásáért. A városi 

könyvtár falán emléktáblát avattak, amely három kárpátaljai irodalomtörténésznek és 

költőnek állít emléket. 

 

Határok nélkül 

2017. január 21. – Kossuth Rádió 

Kölcsey Emlékház épült Sződemeteren 

1823. január 22-én készült el nemzeti imánk, a Himnusz végleges változata Szatmárcsekén. 

Kölcsey Ferenc szülőfalujában, Sződemeteren felépített Emlékházának átadásáról is kérdezte 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-21_18:30:00&ch=mr1
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a Határok nélkül nagyváradi tudósítója Csűry István Kiályhágó-melléki püspököt. A 

Sződemeteren felépített Kölcsey-emlékház nemzeti emlékhely kíván lenni, ahol élő 

irodalomórákat is lehet majd tartani, töltekezni a Hymnusz szerzőjének szellemiségével. 

Zenta mint a délvidéki magyar kultúra központja  

Miközben az újvidéki és a szabadkai magyar politikai elit évtizedeken át egymással rivalizált, 

Zenta városa szinte észrevétlenül a vajdasági magyar művelődési élet központjává vált. A 

Magyar kultúra napjának vajdasági központi ünnepségét is itt tartják a kezdetek, 1989 óta. 

Hogy a Tisza parti város miként vívta ki magának ezt a pozíciót, erről beszélgetett a Határok 

nélkül munkatársa Hajnal Jenővel, a délvidéki magyarok kisebbségi önkormányzatának, a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnökével, aki korábban évtizedeken át a zentai magyar 

művelődési élet irányítója volt. 

2000 éve született Arany János  

A 2017-es esztendőt Arany Emlékévnek nyilvánította a szülőváros, Nagyszalonta 

önkormányzatának kezdeményezésére a Magyar Tudományos Akadémia. Március 2-án, 

Arany János születésének napján szülővárosában, Nagyszalontán veszi kezdetét az emlékév, 

amely egész éven át tartó megemlékezésekkel fog folytatódni. A szülőház már fogadókész, a 

Csonkatorony az év során fog megújulni. 

Szent László emlékév Kárpátalján is  

2017 Szent László éve is, amelyet ünnepi szentmise keretében nyitottak meg Kárpátalján, a 

beregszászi római katolikus templomban. Majnek Antal munkácsi megyéspüspök ebből az 

alkalomból Böcskei Lászlót, Nagyvárad római katolikus főpásztorát hívta meg. A Bereg-

Ugocsai Esperesi Kerület 2017-ben számos rendezvényt szervez, hogy a résztvevők közelebb 

kerülhessenek a szentéletű királyhoz. A tervezett programok közt szerepel Szent László 

témájú hittanverseny, lelkigyakorlat, lovagi bemutató, zenés műsor, színházi előadás, 

kiállítás, zarándoklat, rajzpályázat és történelmi előadás .  

Erdélyi népzenesorozat Kolozsváron a Tokos zenekarral 

Népzenei előadássorozatot indított Kolozsváron a Tokos zenekar. Az estek célja érdekes 

történetekkel, előadásokkal bemutatni Erdély népzenéjét, zenei kultúráját, eloszlatni 

félreértéseket, tévhiteket. Legutóbb az erdélyi és magyarországi népzenei előadásmódokról 

tartottak előadást, természetesen élő zenei példákkal.  

 

Határok nélkül 

2017. január 23. – Kossuth Rádió 

(Válogatás a hét műsoraiból) 

Feljelentették hivatali hatalommal való visszaélés miatt a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségét 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-22_18:30:00&ch=mr1
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Feljelentették hivatali hatalommal való visszaélés miatt a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségét. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács feljelentette a romániai Korrupcióellenes Ügyészségen nemcsak a MOGYE, 

de a romániai egyetemeket akkreditáló Felsőoktatási Minőségellenőrző Hatóság vezetőit is. A 

panaszt Kincses Előd nyújtotta be. Az ügyvédet kérdezte a részletekről a Határok nélkül 

munkatársa. 

Mennyit ér az 500 éves jubileum? A Kárpátaljai református egyház 

rehabilitációra és ingatlan visszaszolgáltatásra számít 

A szovjet idők alatt magyarságuk, és hitük miatt a református papokat munkatáborokba 

hurcolták, a parókiákat, iskolákat elkobozták, a templomokat bezárták. A teljes rehabilitáció 

még mindig nem történt meg, szinte nincs olyan református egyházközség, ahol ne lenne még 

adós az állam. A reformáció 500 éves jubileumát Ukrajnában is emlékévé nyilvánították, 

jelentős figyelem irányul majd a Kárpátaljai Református Egyházra, ezért most abban bíznak, 

hogy nagyobb figyelem irányul majd a rehabilitációra is.  

Kit illet a hagyaték?  

A gyulafehérvári Batthyáneum a legértékesebb ingatlan és gyűjtemény, amelyet a 

gyulafehérvári érsekség visszaigényelt a román államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori 

kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és 

ősnyomtatványok háromnegyed részét.  

A szlovák nyelvrendőrségnek nem tetszik az Esterházy név végén az ipszilon - A 

galántai városi testület márpedig ragaszkodik az eredeti írásmódhoz 

A következőkben is a szavakon lovaglunk. Mit szavakon, betűkön. Egy ipszilon miatt 

háborúzik a szlovák kulturális minisztérium a galántai városi képviselő-testülettel. 

Ipszilonnal, vagy pontos i-vel kell írni az Esterházy nevet az utcanévtáblán? A galántaiak 

ragaszkodnak a történelmi, ipszilonos változathoz, a nyelvrendőrök a pontos i-hez... 

  

Nagycsaládos napot tartottak a hétvégén Beregszászon 

Nagycsaládos napot tartottak a hétvégén Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének rendezésében. A szervezők elmondták: a cél a nagycsalád, mint érték 

népszerűsítése, továbbá a létszámban fogyatkozó kárpátaljai magyarság ösztönzése több 

gyermek vállalására. A több gyermeket vállaló szülők előadásokat hallgathattak meg a 

házasság és a család témakörében, a gyerekek pedig szórakoztató programokon vettek részt. 

Aranyplakettel tüntették ki Pirityiné Szabó Juditot 

A Magyar Kultúra Napját - ebben ez évben elsőként - a délvidéken ünnepelték meg. A zentai 

rendezvényen a Vajdasági Művelődési Szövetség által alapított életmű és pályamű díjakat 

adta át Dudás Károly író, a szövetség elnöke.  A legrangosabb elismerést az Aranyplakettet 

Pirityiné Szabó Juditnak, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetőjének ítélték oda. 
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Őt halljuk először, utána pedig az Életfa díjjal kitüntetettek szólalnak meg: Silling István 

néprajzkutató,  Hódi Éva tanár, Dormán László újságíró, és Faggyas József citeraművész. 

 

Térkép 

2017. január 21. - Duna World 

Szatmárnémetiben 11 évvel ezelőtt összeállt egy értelmiségiekből álló csapat, akik a 

rendszerváltozás után elkezdtek programokat szervezni a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 

Az Ady Endre társasághoz azóta egyre többen csatlakoztak és nemcsak szervezésben 

segítenek, hanem neves művészek is szívesen lépnek fel a városban az Egycsillagú égbolt 

nevezetű programsorozaton.  

Nemzeti összefogás egy erdélyi szórvány településért. A Magyar Kultúra Napjáról minden év 

januárjában jótékonysági rendezvény megtartásával emlékezik meg a Magyar Patrióták 

Közössége. A civil szervezet január 27-én a Magyarság Házában tart nagyszabású gálát, 

amellyel az erdélyi Magyarberket, a térség református közösségét és Magyar Házát szeretnék 

támogatni. 

Fogyatékkal élőket foglalkoztat a nagyváradi Méhecske műhely. A Királyhágó melléki 

református egyházkerület égisze alatt működő intézmény nem egy profitorientált vállalkozás, 

sokkal inkább egy emberbarát munkahely, ahol tényleg odafigyelnek az alkalmazottakra. Az 

itt dolgozó fiatalok használati és dísztárgyakat készítenek, amelynek bevételéből fedezik a 

műhely fenntartását és a működés költségeit. 

Idén már negyedik alkalommal választják meg a Felvidék legszebb lányát. A Felvidék Szépe 

címet viselő szépségverseny ez alatt a pár év alatt a szlovákiai magyarság egyik legrangosabb 

társadalmi eseményévé vált. A fiatal lányok körében a legnépszerűbb, akik közül a legjobbak 

akár világversenyeken is megmérettethetik szépségüket. Idén a jótékonykodás mellett is 

letették voksukat, a nagymegyeri Vöröskeresztnek gyűjtöttek. 

 

Öt kontinens 

2017. január 21. - Duna World 

Ayklerné Papp Zsuzsa 12 éve vezeti a torontói Rákóczi Alapítványt, amely minden évben 

megszervezi a Magyarságismereti Mozgótábort. Az évek során mintegy 3100 határon túli 

magyar fiatal magyarországi táboroztatását vállalta. Az Európai Parlament ifjúsági Károly 

díjjal tüntette ki az Alapítványt a példátlan, határokon átívelő összefogás elismeréseként. 

Aki fát ültet, hosszú távra tervez és a következő generáció szemével látja a jövőt. Ezt gondolja 

a magyar szervezetekben végzett munkájáról a Torontóban élő Diósady András, aki nagyon 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-01-21-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-01-21-i-adas/
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fontosnak tartja a magyar közösség összetartását és az ehhez szükséges munkát ne holnap, 

hanem ma végezzük el. 

2017-et hivatalosan Kodály emlékévvé nyilvánította a magyar állam a hazai és nemzetközi 

zenepedagógia egyik legnagyobb hatású alakja születésének 135. valamint halálának 50. 

évfordulója alkalmából. Az emlékév kapcsán szervezett ünnepségek kitüntetett helyet 

foglalnak el a Balassi Intézet, valamint a külföldi magyar intézetek programjai között. 

A magyar közösségek jelenéről tájékozódott és jövőjéről tárgyalt Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár ausztráliai körútja során az elmúlt napokban. Az 

államtitkár Melbourneben ellátogatott az egyik legidősebb magyar templomba, amely a 

Magyar Református Egyház tulajdonában van és ahol hétről hétre találkoznak a református 

magyarok. Ezután a Bocskai Központba is betért, ahol hétvégenként csaknem 40 magyar 

gyermeket oktatnak. Potápi Árpád János szerint folytatni kell a magyar állam által elkezdett 

diaszpórapolitikát és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok bevonására.  

 
 


