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Nyomtatott és online sajtó 
 

Dragnea: fel se merül az autonómiatervezet elfogadása 
2017. január 27. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nincs olyan kockázat, hogy a román parlament elfogadná a Székelyföldnek területi 

autonómiát előirányzó törvénytervezetet – szögezte le pénteken Liviu Dragnea, a bukaresti 

kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője, a képviselőház elnöke. A 

politikust arra reagáltatták az újságírók, hogy előző nap a hivatalos közlönyben megjelent 

polgári kezdeményezésként a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott 

autonómiatervezet. Dragnea rámutatott: a PSD és liberális koalíciós partnere „egy pillanatig 

sem fog tétovázni" a tervezet elutasításával, amelyet alkotmányellenesnek tartanak. 

„Sajnálom azonban, hogy léteznek ilyen kezdeményezések, mert ezek feszültséget szítanak a 

lakosság egy részében, és olyan lelkiállapotot idézhet elő, ami nem valami pozitív" – tette 

hozzá a PSD elnöke. 

 

Kelemen bírálta a kormányt, óvná a jogállamiságot 
2017. január 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Magyar 

Idők 

Romániában meg kell erősíteni a jogállamiság kereteit biztosító intézményeket, mert ha sérül 

a jogállamiság, elsősorban a nemzeti kisebbségek vannak kitéve a jogsértéseknek – jelentette 

ki szombaton Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus az RMDSZ Szövetségi 

Képviselők Tanácsának marosvásárhelyi ülésén tartott politikai értékelőt. Az MTI 

beszámolója szerint hangsúlyozta: az RMDSZ évek óta mondja, nincs rendben a romániai 

igazságszolgáltatás működése, és most egyre több olyan információ kerül nyilvánosságra, 

amely megerősíti, hogy az elmúlt években Romániában „kézi vezérlésű” igazságszolgáltatás 

működött, amelyet politikai leszámolásokra használtak fel. Az RMDSZ elnöke bírálta a román 

kormányt, amiért sürgősségi rendeletekkel, a parlament megkerülésével akarja módosítani a 

romániai büntetőjogot, ugyanakkor úgy vélte, a parlamentnek jogában áll eldönteni, hogy 

indokolt-e közkegyelemben részesíteni börtönbe zárt embereket. Az új román kormány a 

büntetőjog módosítását kezdeményezte egy közkegyelmi, valamint a büntető törvénykönyv 

módosítására irányuló másik tervezettel, mindkettőről Klaus Johannis államelnök úgy 

vélekedett, hogy korrupt politikusok „tisztára mosását” célozzák.  

 

Iván Tamás: a fiatal vállalakozók célja Dél-Szlovákia felzárkóztatását erősíteni 
2017. január 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Vállalkozz okosan! címmel január 28-án Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár fővédnökségével a komáromi Tiszti Pavilonban tartotta nyitókonferenciáját a 

tavaly ősszel létrehozott, eddig hozzávetőleg száz taggal rendelkező Szlovákiai Magyar Fiatal 

Vállalkozók Szövetsége. Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete 

beszéde elején úgy fogalmazott: „A külhoni nemzetrészek megmaradásának és 
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boldogulásuknak szülőföldjükön fontos eszköze gazdasági fejlődésük megalapozása“. 

Mérföldkőnek nevezte a szervezet létrejöttét, ugyanis szerinte e projekt azt bizonyítja: a fiatal 

vállalkozók álmaik megvalósítására törekszenek, és azt nemcsak saját javukra teszik, hanem a 

felvidéki magyarság és az egész magyar nemzet érdekében. Arról is beszélt: a külhoni magyar 

régiókról a legtöbb esetben megállapítható, hogy gazdaságilag alulfejlettek, 

munkaerőhiánnyal küszködnek, s emiatt az ott élők közül sokan választják az elvándorlást, 

ami ellen azonban csak úgy lehet tenni, ha az ott élők segítséget kapnak ahhoz, hogy helyben 

boldogulhassanak, ehhez pedig gazdaságuk megerősítésére van szükség. 

 

Nem csitul a háromszéki zászlóvita – Leltárba veszik az adományzászlókat 
2017. január 27. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hosszas vita után elfogadta csütörtökön a Kovászna megyei önkormányzat azt a 

tanácshatározatot, melynek értelmében leltárba veszik a Magyar Polgári Párt által tavaly a 

megyeházának adományozott amerikai, német, izraeli, magyar és székely zászlót. A román 

tanácsosok több kifogást is megfogalmaztak, többek között azt, hogy a székely zászlón lévő 

nap és hold nagyon hasonlít Magyarország címerére. 

 

Februárban Budapestre látogat Teodor Meleșcanu 
2017. január 27. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Februárban Budapestre látogat Teodor Meleșcanu román külügyminiszter, aki parlamenti 

meghallgatásakor erkölcsi kötelességének nevezte a magyar–román viszony javítását. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján 

jelentette be, hogy román kollégája február 27-én érkezik a magyar fővárosba, ahol előadást 

tart a nagyköveti értekezleten. 

 

Hivatalos: két magyar 9. osztállyal indul kevesebb Kolozsváron 
2017. január 27. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Kolozs megyei magyar gyermekek létszáma jóval nagyobb arányban csökkent, mint a 

többségi közösségé, ennek következtében két gimnáziumi 9. osztállyal kevesebb indulhat el a 

következő tanévben – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Valentin Cuibus Kolozs 

megyei főtanfelügyelő. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes ugyanakkor a magyar sajtó 

képviselőinek elmondta: amint az várható volt, nem indíthatja el kilencedikes 

természettudomány osztályát a kolozsvári Brassai Sámuel-gimnázium, és az Onisifor Ghibu-

gimnáziumban sem indul magyar tannyelvű kilencedik osztály. 

 

Jogerős: betiltották az Igazi Csíki Sör gyártását 
2017. január 27. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Magyar Idők, Magyar Hírlap, MNO 

A marosvásárhelyi táblabíróság pénteki ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör 

gyártását – adta hírül Facebook-oldalán a sör gyártója. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a 
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Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi 

tulajdonát. A marosvásárhelyi táblabíróság szóvivője az MTI-nek elmondta: a táblabíróság 

elutasította az Igazi Csíki Sört gyártó Lixid Project Kft. és az ezt létrehozó Lénárd András 

fellebbezését, és érvényben hagyta a 2015 júliusában hozott ítéletet. Az elsőfokú ítéletben a 

bíróság elrendelte, hogy a gyártó az ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül vonja 

vissza Igazi Csíki Sör néven árult termékét a piacról, és a visszavont terméket semmisítse 

meg. Azt is megtiltotta a Lixid Project Kft.-nek, hogy a www.csikisor.com és a 

www.csikisor.ro domainneveket használja. 

 

Hungarikum lesz az ital? 
2017. január 30. – Krónika 

„Székelyföld terméknagyköveteként” hungarikumnak nyilváníttatná az Igazi Csíki Sört a 

Hungarikum Bizottság egyik erdélyi tagjaként Salamon Zoltán, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

Hargita megyei szervezetének elnöke. A megyei tanácsosként tevékenykedő csíkszeredai 

politikus közleményében úgy fogalmazott: az Igazi Csíki Sör „több mint szomjúságot oltó 

nedű”, a sörmárka „identitásunkat, szimbólumainkat felvállaló székelyföldi vállalkozást 

takar”, és a Székelyföld egyik jelképévé vált. 

 

Hargitai prefektus: a politikai elit szítja a feszültséget 
2017. január 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

A hétköznapi román és magyar emberek jól kijönnek egymással, az etnikai feszültségeket a 

politikai elit szítja – mondta pénteken Hargita megye prefektusa, Adrian Jean Andrei a 

Belügyi Nemzeti Kollégium keretében tartott csíkszeredai előadáson. A prefektus 

előadásában hangsúlyozta, Hargita megyében nem volt eddig példa társadalmi 

válsághelyzetre, egy ilyen helyzet kialakulásának esélye olyankor nő meg, amikor nagyobb 

tömeg részvételével zajló eseményekre kerül sor, és ezeken a rendezvényeken szélsőséges 

nézeteket valló szervezetek, esetleg hazai vagy külföldi politikai alakulatok által finanszírozott 

egyesületek, alapítványok is részt vesznek. 

 

Idén is több tízezer euró támogatást nyújt a MOGYE-oktatóknak kutatásra a 
MTA és a Studium-Prospero Alapítvány 
2017. január 27. – transindex.ro 

A héten hirdettek eredményt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Studium – 

Prospero Alapítvány által kiírt kutatási versenypályázaton. A kiírásra, amely keretében 

kísérleti és klinikai orvostudomány, gyógyszerészet és fogorvoslás területével foglalkozó 

kutatásokat támogatnak pályázatonként legtöbb 10 ezer euróval, tizenhárom kutatócsoport 

jelentkezett, közülük hét nyert támogatást. Tekintettel a nagy érdeklődésre és a leadott 

kutatási tervek eredetiségére, a pályázat 50 ezer eurós keretösszegét kiegészítették 14 ezer 

euróval. A támogatás odaítéléséről az MTA, valamint a Studium – Prospero Alapítvány által 

létrehozott négytagú elbíráló bizottság döntött. Az akadémikusokból, professzorokból álló 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=205694&cim=hargitai_prefektus_a_politikai_elit_szitja_a_feszultseget
http://itthon.transindex.ro/?hir=45735
http://itthon.transindex.ro/?hir=45735


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 30. 
4 

testület úgy határozott, hét kutatócsapat, összesen 37 személy kutatási tevékenységét 

támogatja.  

 

Szilágyi Zsolt szerint Románia a kisebbségek asszimilációjára törekszik  
2017. január 27. – transindex.ro 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a Kossuth Rádió Határok nélkül című 

műsorában reagált Klaus Johannis román államfő azon kijelentésére, melyben 

példaértékűnek nevezte országa kisebbségvédelmét. A Néppárt elnöke kijelentette: Románia 

a kisebbségek asszimilációjára törekszik, s mind a mai napig súlyos jogsérelmek érik az 

erdélyi magyar közösséget. „Nem számít újdonságnak, hogy a román politika 

modellértékűnek nevezi kisebbségvédelmét. Ha azonban Klaus Johannis németként lett 

elnök – ahogy ezt szívesen hangoztatja minden olyan helyzetben, amikor szóba kerül a 

romániai kisebbségek védelme –, felvetődik a kérdés: miért nem akarja látni az erdélyi 

szászok és svábok helyzetét, akik az elmúlt évtizedekben szinte teljesen eltűntek Románia 

területéről? Ahhoz, hogy az országban élő kisebbségek helyzete valóban példaértékű legyen, a 

román valóságot kell megváltoztatni” – mondta Szilágyi Zsolt. 

 

Dan Tanasă: „Nem értem, mi hiányzik még a magyar közösségnek” 
2017. január 27. – maszol.ro 

Azt állítja, nem a titkosszolgálatok és nem a román ortodox egyház fizeti, az autonómiát 

Románia ellenségének tekinti, a helyi román vezetőket pedig „szolgának” tartja Dan Tanasă. 

A magyar szimbólumok használata miatt perek sorozatát indító sepsiszentgyörgyi bloggert a 

Maszol arról kérdezte, hogy miként látja a székelyföldi magyar-román együttélést, a 

szimbólum- és nyelvhasználatot, valamint az autonómia kérdését. Az exkluzív interjú a 

székelyföldi román közösség hangadóit megszólító cikksorozat első része. 

 

Halasztottak Rádulyék perében 
2017. január 27. – szekelyhon.ro 

Március 6-án folytatódik a marosvásárhelyi bíróságon az a per, amelyben az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hivatali visszaéléssel vádolta meg Ráduly Róbert Kálmán 

csíkszeredai polgármestert és Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármestert. Az ügy pénteki, 

január 27-ei tárgyalására a tanúk meghallgatását ütemezte az igazságszolgáltatás, de 

közigazgatási-jogi akadályok miatt erre nem kerülhetett sor, annak ellenére, hogy két tanú 

megjelent a bíróság előtt. 

 

Lépnek, hogy magyarul is felírható legyen az üvegre, hogy pálinka 
2017. január 27. – szekelyhon.ro 

Magyarország kormányának, és vezető politikusainak segítségét kéri a háromszéki 

önkormányzat, hogy az erdélyi, székelyföldi magyar pálinkafőzők felírhassák a termékeik 

címkéjére anyanyelvükön, hogy pálinka. Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

csütörtökön jelentette be, hogy személyesen tárgyalt Semjén Zsolt miniszterelnök-

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=45727
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/75858-dan-tanas-nem-ertem-mi-hianyzik-meg-a-magyar-kozossegnek
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/halasztottak-radulyek-pereben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/lepnek-hogy-magyarul-is-felirhato-legyen-az-uvegre-hogy-palinka


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 30. 
5 

helyettessel és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, akkor megígérték, hogy 

megoldást találnak arra, hogy Erdélyben is használhassák a pálinka megnevezést. 

 

Porcsalmi Bálintot választották meg az RMDSZ ügyvezető elnökévé 
2017. január 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Porcsalmi Bálintot választották az RMDSZ ügyvezető elnökévé szombaton, aki a január elején 

lemondott Kovács Pétert váltja a tisztségben. Porcsalmi megválasztását Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök javasolta. A Marosvásárhelyen ülésező Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

küldötteinek kellett szavazniuk Kelemen javaslatáról. A szavazás eredményeként Porcsalmi 

Bálintot egyöntetűen választotta meg a testület. 

 

Kelemen Hunor: volt még autonómiakezdeményezés a parlamentben, és nem 
dőlt össze a világ 
2017. január 28. – szekelyhon.ro 

Került már a parlament elé egy, a Székelyföld autonómiájáról szóló tervezet, és nem dőlt 

össze tőle a világ – mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szombati SZKT-ülést követően. 

A Hivatalos Közlönyben csütörtökön megjelent állampolgári törvénykezdeményezéssel 

kapcsolatban a szövetségi elnök hangsúlyozta, ez csak a folyamat kezdete, nem biztos, hogy a 

parlament elé kerül a tervezet, egyelőre ugyanis össze kell gyűjteniük a kezdeményezőknek a 

szükséges aláírásokat, aztán az Alkotmánybíróságra kerül a tervezet, és csak ezt követően 

terjeszthető a parlament elé. Bárkinek jogában áll élni ezzel a lehetőséggel, amennyiben talál 

még kilenc embert, aki az ügy mellé álljon – magyarázta Kelemen az Agerpres tudósítása 

szerint, hozzátéve, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követtek el a kezdeményezők, 

különben nem jelent volna meg a tervezet a Hivatalos Közlönyben. 

 

Elhunyt Borbély Imre temesvári politikus, politikai elemző 
2017. január 29. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Életének 69. évében, súlyos betegség következtében vasárnap elhunyt Borbély Imre erdélyi 

vegyészmérnök, politikus, politikai elemző – tájékoztatta az MTI-t a család. Borbély Imre 

1948-ban született Temesváron. 1974-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a temesvári 

műszaki egyetemen. 1977 és 1990 között tudományos kutatóként dolgozott, öt találmányát 

szabadalmazták. Tőkés Lászlónak az 1989-es forradalomba torkolló temesvári ellenállását 

stratégiai tanácsaival segítette. 1990-ben a Temesvár Társaság külső tagjaként a 

kezdeményezője és az egyik értelmi szerzője volt a Temesvári Kiáltványnak, és a kiáltvány 8. 

pontjának, amely három törvényhozási ciklusra eltiltotta volna a kommunista nómenklatúra 

és politikai rendőrség tagjait a politikai szerepvállalástól. A kiáltvány a romániai 

kommunistaellenes mozgalmak meghatározó dokumentuma. 
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Folytatódik a székely-szórvány partnerség 
2017. január 29. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A hetedik éve működő, eddig több száz programot felölelő Összetartozunk Székely-Szórvány 

Partnerségi Program keretében a hétvégén Kovászna Megye Tanácsa szervezésében, az Árkosi 

Felnőttoktatási Központban megyék közötti kulturális tevékenységekről egyeztettek a 

háromszéki, valamint Brassó, Fehér, Hunyad, Szeben és Máramaros megyei 

programfelelősök. A szombati konferencián Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának 

alelnöke elmondta: „A székely megyék számára rendkívül fontos ez az együttműködés, amely 

során több kulturális rendezvényre kerül sor az év végéig a szórvány megyékben. A székely-

szórvány program valódi közösségépítő, identitáserősítő partnerség, amelyet Kovászna 

Megye Tanácsa a továbbiakban is prioritásként kezel”. 

 

Üzlet és politika 
2017. január 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az előzmények ismeretében erős kifejezés politikai döntésként, 

a Székelyföld elleni támadásként beállítani a bíróság ítéletét. Joggal és okkal lehet szidni a 

román államot a kisebbségekkel kapcsolatos homogenizációs politikája miatt, ám erős túlzás 

magyarellenes összefogást, a Székelyfölddel és az ottani autonómiatörekvésekkel szembeni 

hatalmi fellépést láttatni két kereskedelmi társaság vitájában hozott verdikt mögött. 

Gondoljunk csak bele, mennyire veszi komolyan Bukarest az erdélyi magyarok 

jogköveteléseit azok után, hogy egyik nap a marosvásárhelyi katolikus gimnázium létrehozása 

ügyében indított ügyészségi eljárás, a másik nap pedig az Igazi Csíki Sör előállításának 

betiltása ellen vonulnak utcára, és mindkét esetben a román hatóságokat kárhoztatják”. 

 

Meghalt Solomon Adrián, a csángószövetség volt elnöke 
2017. január 29. – maszol.ro, Főtér.ro, VS.hu, Krónika, Népszava, Transindex, Erdély Ma 

Tragikus hirtelenséggel elhunyt vasárnap Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetsége volt elnöke. Negyvennyolc éves volt – közölte a csango.ro. Solomon Adrian 1969. 

március 4-én született Bákóban, lujzikalagori család negyedik gyermekeként. Tanulmányait 

szülőfalujában, majd Bákóban végezte román nyelven. A főiskolát Budapesten a végezte, 

közgazdászként próbált elhelyezkedni. 2005-ben családjával hazatértek Bákó megyébe, és 

munkát vállaltak a Moldvai Csángómagyarok Szövetségnél. Solomon Adrian  hamar magára 

vonta mindenki figyelmét integráló személyiségével, így 2007. április 21-én az MCsMSz 

közgyűlése elnökké választotta, ezt követően pedig három alkalommal is újraválasztották 

ebbe a tisztségbe. 2014. augusztus 29-ig viselte ezt a felelősséget. 

 

Úgy tűnik, sikerül elkerülni az iskolák összevonását 
2017. január 29. – szekelyhon.ro 

Elismerte pénteken a Maros Megyei Tanfelügyelőség, hogy törvénytelenül vonta volna össze a 

nyárádszeredai iskolákat. A döntés mindenkit meglepett, de üdvözlik. 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=45739
http://www.kronika.ro/velemeny/uzlet-es-politika
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75928-meghalt-solomon-adrian-a-csangoszovetseg-volt-elnoke
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ugy-tunik-sikerul-elkerulni-az-iskolak-osszevonasat
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Három osztály szűnik meg 
2017. január 30. – Krónika 

A kolozsvári iskolák közül egy-egy magyar kilencedik osztályt veszít a Brassai Sámuel- és az 

Onisifor Ghibu-gimnázium, a Báthory István-gimnázium pedig egy ötödiktől esik el a Kolozs 

megyei tanfelügyelőség tájékoztatása értelmében. A nehéz döntés meghozatala 

elkerülhetetlen volt, a magyarok körében ugyanis jóval nagyobb arányban csökkent a 

gyereklétszám az elmúlt években. 

 

A magyar érdekképviselet nem a párt, hanem az egész felvidéki magyarság 
érdeke 
2017. január 27. – Felvidék Ma 

Zobor-vidéki községeket látogatott meg Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának 

országos elnöke. A találkozókon a vidék szórványjellegéből adódóan elsősorban a magyar 

kultúra és oktatásügy kérdése került előtérbe az egyéb, önkormányzatokat érintő kérdések 

mellett. Menyhárt József kiemelte, az MKP stratégiája: lehetőség szerint minden iskolát 

megtartani, mert az iskola tartja meg a közösséget. Ahol az önkormányzat kénytelen a 

költségvetéséből az iskola fenntartására költeni – ami elsődlegesen az állam feladata lenne – 

nem jut fejlesztésekre, márpedig így nehéz olyan szintet biztosítani, ami vonzóbbá teszi az 

anyanyelvi iskolát. 

 

Várják a kitelepített, földjeiktől megfosztott magyarok jelentkezését 
2017. január 28. – hirek.sk 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet várja azon személyek vagy utódaik jelentkezését, akiknek 1945 

és 1949 között elkobozták a földjeit, és akik a Tt. 503/2003 számú szlovák kárpótlási törvény 

értelmében diszkriminatív módon azért nem kaphattak kárpótlást az államtól, mert nincs 

szlovák állampolgárságuk vagy állandó lakhelyük Szlovákia területén. Az európai uniós 

jogrendbe ütköző, hatályos törvényről és a kitelepített felvidéki magyaroknak a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet által nyújtandó jogorvoslatról Csóti Györggyel, az intézet igazgatójával 

beszélgetett a hirek.sk. 

 

Bugár Béla: A Híd nem támogatja a Smer romák elleni intézkedéseit 
2017. január 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd nem fogja támogatni a Smer által beharangozott romaellenes intézkedéseket – mondta 

ma a Híd párt elnöke, Bugár Béla a Sita hírügynökségnek adott interjúban. A Smer romákkal 

kapcsolatos álláspontja nem tükrözi a kormánykoalíció véleményét – jelentette ki.  

 

Mária Patakyová a Most-Híd ombudsman-jelöltje 
2017. január 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Híd a pozsonyi Komenský Egyetem Jogi Karának oktatóját, Mária Patakyovát jelölte az 

állampolgári jogok biztosának – jelentette be sajtótájékoztatóján Gál Gábor, a Híd 
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http://felvidek.ma/2017/01/a-magyar-erdekkepviselet-nem-a-part-az-egesz-felvideki-magyarsag-erdeke/
http://felvidek.ma/2017/01/a-magyar-erdekkepviselet-nem-a-part-az-egesz-felvideki-magyarsag-erdeke/
http://www.hirek.sk/itthon/20170128073932/Varjak-a-kitelepitett-foldjeiktol-megfosztott-magyarok-jelentkezeset.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/28/bugar-bela-a-hid-nem-tamogatja-a-smer-romak-elleni-intezkedeseit
http://felvidek.ma/2017/01/maria-patakyova-a-most-hid-ombudsman-jeloltje/
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frakcióvezetője. Patakyová jelölését a többi kormánypárt is támogatja. Gál Gábor elmondása 

szerint Mária Patakyová megfelel az ombudsmani poszt elfoglalásához szükséges 

feltételeknek. „Elismert szakember és szaktekintély a jogászi szakmában belföldön és 

külföldön egyaránt. Európai joggal foglalkozik és aktív ügyvéd“ – mondta Gál. 

 

Változó megyei játékszabályok: Nem ördögtől való ötlet, de… 
2017. január 29. – Körkép 

Nem ördögtől való a javaslat, hogy egy időpontban legyenek a megyei és a helyhatósági 

választások két parlamenti választás között – véli Kvarda József, az MKP Nagyszombat 

megyei képviselője. A párt korábbi alelnöke szerint – aki 8 éven át Nagyszombat megye 

alelnöki tisztségét is betöltötte,–  ennek az ötletnek azonban lehetnek hátulütői is. Nézete 

szerint az MKP táborában azon kell elgondolkodni, hogy vajon mit váltana ez ki a magyar 

szavazók körében. Hozna-e kedvező változást az egyre hanyatló szavazási kedvben? Ez 

elsősorban a megyei választásokon való részvételre jellemző kedvezőtlen tendencia. Mert a 

jelenlegi nyolcmegyés rendszer bevezetése óta eltelt 15 évben azt tapasztaltuk, hogy a megyei 

választásokon rendkívül alacsony, alig 20 százalék körüli volt a részvétel, míg az 

önkormányzati választásokon ennek a duplája, triplája is. 

 

Az óbecsei razzia áldozataira emlékeztek 
2017. január 27. – Pannon RTV 

Pontosan 75 évvel ezelőtt több mint kétszáz szerb, zsidó és roma vesztette életét az óbecsei 

razziában. Rájuk emlékeztek ma a Tisza partján. Arra, hogy a háború előtt közel 300 zsidó élt 

Óbecsén, ma már csak az óvoda épülete emlékeztet, ahol egykor zsidó iskola működött. A 

razziára való mai megemlékezés itt, az 1962-ben lerombolt zsinagóga mellett kezdődött meg. 

Több mint kétszáz név – ennyien lelték halálukat 75 évvel ezelőtt Óbecsén. 

  

Prosperitati-támogatás a TAKT-nak: Egy lépésre a céltól 
2017. január 27. – Vajdaság Ma 

A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor 1,8 millió dinárt nyert az alapítvány 

idegenforgalmi kategóriában kiírt pályázatán. Mint Nagy Imre, a Prosperitati 

igazgatóbizottságának elnöke hangsúlyozta, örül annak, hogy a TAKT az alapítványhoz 

fordult olyan támogatásért, amelynek segítségével kibővítette funkcióját: "A művészet és a 

kultúra mellett, idegenforgalmi elemekkel sikerült még gazdagabbá tenni a tevékenységet. A 

továbbiakban ez azt jelenti majd, hogy nem csak temerini művészek tudnak ide jönni, hanem 

külföldiek, illetve más vajdasági és szerbiai településekről is. Remélem, hogy megnövekszik a 

kiállítások és a tevékenységek száma és ilyen formában gazdagabbá tudjuk tenni a temerini 

kulturális életet", fogalmazott az igazgatóbizottság elnöke. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/01/29/valtozo-megyei-jatekszabalyok-nem-ordogtol-valo-otlet-de
http://pannonrtv.com/web2/?p=310832
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21113/Prosperitati-tamogatas-a-TAKT-nak-Egy-lepesre-a-celtol.html
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Egyetemi nyílt napot tartottak a pécsiek Zomborban 
2017. január 28. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Tavaly szeptembertől magyarul tanulhatnak Zomborban a pécsi egyetem kihelyezett 

tagozatának főiskolai hallgatói, az idén ősztől pedig angol nyelven is beindítják a felsőfokú 

ápolóképzést. A nyolcszemeszteres főiskola befejezése után mesterfokozaton képezhetik 

magukat tovább az alapképzést elvégzők. Az érdeklődő fiatalokat és szüleiket a Pécsről 

érkezett egyetemi képviselet tagjai és az intézménynek otthont adó Magyar Polgári Kaszinó 

elnöke üdvözölte. Dr. Oláh András dékánhelyettes szólt az igen nagy múltú és nemzetközileg 

elismert pécsi tanintézményről, az Egészségügyi Karról, amelyen az elmúlt néhány évben 

több ezren szereztek Európa szerte elismert oklevelet. 

  

Vajdasági diákok látogattak el a magyar Országházba 
2017. január 28. – Pannon RTV 

A Rákóczi Szövetség folyamatosan szervez rendezvényeket a külhoniaknak. Most nekik 

köszönhetően 48 vajdasági diák látogathatott el a magyar Országházba. A vajdasági 

szórványban, főleg Nagybecskereken és Törökbecsén élő fiatalok tettek négynapos látogatást 

Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Budapesten. A csütörtöktől vasárnapig tartó kirándulás a 

Diaszpóra- és Szórványprogram keretein belül jöhetett létre, ezért most nem a 

nagyvárosokból, hanem olyan településekről érkeztek gyerekek, ahol a magyarság aránya 

30% alatt van. A négynapos kirándulás Szegeden szentmisével ér véget. 

  

„Származásom elrendelte, mi legyen a dolgom” 
2017. január 28. – Magyar Szó 

Magyar Életfa díjat vehetett át a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségén dr. 

Silling István néprajz- és nyelvjáráskutató, művelődéstörténész. Az elismeréssel a hiteles őrző 

és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és 

formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a 

nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismerik el. 

  

Hajdújárás bemutatkozott Újvidéken 
2017. január 29. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Két hónapja tart a Falu–Város rendezvénysorozat Újvidéken, amelynek keretében minden 

szombaton egy-egy vajdasági kis település, illetve falu mutatja be hagyományait és szokásait. 

Most Hajdújárás kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A hajdújárási helyi közösség örömmel 

fogadta a meghívást a rendezvényre, mert népszerűsíthetik a falut, a kistermelőket és a házi 

termékeket– mondta Sövény Rudolf, Hajdújárás helyi közösség közgyűlési elnöke. 

  

A magyar kultúra napját ünnepelték Óbecsén 
2017. január 29. – Pannon RTV 

Eredj, ha tudsz… címmel zenés-verses összeállítást mutattak be tegnap este az óbecsei Petőfi 

Sándor Magyar Kultúrkörben. A műsorral a magyar kultúra napját ünnepelték. A magyar 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21115/Egyetemi-nyilt-napot-tartottak-a-pecsiek-Zomborban.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=311032
http://www.magyarszo.rs/hu/3278/kultura_irodalom/159742/%E2%80%9ESz%C3%A1rmaz%C3%A1som-elrendelte-mi-legyen-a-dolgom%E2%80%9D.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=310997
http://pannonrtv.com/web2/?p=311106
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irodalom kiválóságainak a versei, megzenésített költemények, népdalok csendültek fel 

szombat este az óbecsei alsóvárosi kultúrkörben. A közönség soraiban csongrádi vendégek is 

ültek. 

 

Aki ma is itthon van igazán otthon 
2017. január 29. – Magyar Szó 

Néhány héttel ezelőtt nagy sikerű jótékonysági koncertet adott az adai színházteremben, 

azután négy évtizedet felölelő hangversennyel ünnepelte a Kormorán együttes fennállásának 

negyvenéves jubileumát a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, majd eljátszotta élete 

első kőszínházi előadásbeli szerepét a Győri Nemzeti Színházban. Fehér Nóra, a Kormorán 

együttes moholi születésű énekesnője emellett az elmúlt évben részt vett egy tízállomásos 

egyesült államokbeli és kanadai turnén, rendszeresen szerepelt a Komáromi Magyar 

Lovasszínház előadásaiban és számos kiváló hangulatú koncertet adott a Kormorán 

együttessel, amelynek tagjaival végre Vajdaságba is eljutottak. 

 

Örvendetes az európa tanácsi jelzés a kisebbségi nyelvhasználatáról 
2017. január 27. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke örvendetesnek nevezte az európa 

tanácsi jelzést arról, hogy Ukrajnának biztosítania kell a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználatát. Brenzovics László a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában úgy 

fogalmazott, “bizonyos politikai erők” szűkíteni próbálják a magyar nyelvhasználatot, hiszen 

az elfogadott felsőoktatási és a közszolgálatról szóló törvény már nem teszi lehetővé az 

ukránon kívüli más nyelv használatát. Az elnök szerint “ezek a lépések veszélyes tendenciát 

mutatnak”, egyben jelezte, aligha lehet egy országban stabilitást és békét teremteni, ha a 

lakosság 25 százalékát kitevő nem ukrán nemzetiségű polgárok jogait semmibe veszik. 

  

Magyar vállalkozónők alakítottak egyesületet Kárpátalján 
2017. január 27. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Hozzáadott érték – Nők a közép-kelet-európai gazdaságért címmel szervezett konferenciát 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Ungvári Főkonzulátusa január 27-én 

a nagydobronyi református gyermekotthonban. Az eseményen bejelentették a Kárpátaljai 

Magyar Vállalkozónők Egyesületének magalakulását. A konferencia célja a gazdaság női 

szereplői közötti eszmecsere, közös tudásbázis építése és egy horizontális kapcsolatrendszer 

kialakítása volt. A rendezvényen arra keresték a választ, hogy mit tehetnek a régiók 

gazdaságfejlesztéséért a hölgyek. 

  

Tanulás nemzetiségi anyanyelven? Iskolán kívül és a szülők költségén! 
2017. január 27. – karpatalja.ma 

Larisza Nyicoj gyermekírónő, pedagógus, az ukrán nyelv hős védelmezője ismét 

kinyilvánította véleményét a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásával kapcsolatban. 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3278/hetvege/159815/Aki-ma-is-itthon-van-igaz%C3%A1n-otthon.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orvendetes-az-europa-tanacsi-jelzes-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatarol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyar-vallalkozonok-alakitottak-egyesuletet-karpataljan/
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Ezúttal – január 17-én – a Szvoboda (Szabadság) párt sajtóorgánuma tolmácsolta szavait. A 

ukránnyelv-használatot szorgalmazó Nyicoj (aki egyébként a kulturális minisztérium 

kötelékébe tartozó, a különböző társadalmi szférákban történő ukránnyelv-használattal 

foglalkozó koordinációs tanácsnak is a tagja) azt javasolja, töröljék el a nemzeti kisebbségek 

anyanyelven történő oktatásának lehetőségét. Az írás bevezető részében ugyan kifejezetten az 

orosz nyelvre utal, de hamar rá kell jönnünk: javaslata minden ukrajnai nemzeti kisebbségi 

nyelvre vonatkozik. 

 

30 éves az Erasmus+ 
2017. január 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A brüsszeli Parlamentáriumban január 26-án tartották meg az Erasmus+ program 30. 

évfordulóját ünnepélyes keretek között. Az idén 30 éves mobilitási program keretében eddig 

több mint 3 millió diáknak volt lehetősége külföldi egyetemen tanulni. A tanároknak, 

gyakornoknak, önkénteseknek, művészeknek és sportolóknak is szóló mobilitási program 

összesen 9 millió európai fiatalnak biztosított lehetőséget, hogy külföldi tapasztalatokkal, 

élményekkel gazdagodjanak. A rendezvényt Bocskor Andrea, a Kulturális és Oktatási 

Bizottság alelnöke nyitotta meg és üdvözölte az Erasmus program eddigi sikereit.  

  

Gránátvetővel rálőttek a volt kárpátaljai rendőrfőnök házára 
2017. január 28. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu 

Ismeretlen támadók gránátvetővel rálőttek péntek este Vaszil Varcaba volt kárpátaljai 

rendőrfőnök házára - jelentette a mukachevo.net. A munkácsi hírportál rendőrségi forrásokra 

hivatkozva azt írja, hogy egyszer vagy kétszer lőttek rá az épületre. A rendőrök a ház 

közelében megtalálták a gránátvetők vetőcsöveit.  Vaszil Varcaba 2003-2004, majd 2012-

2014 között - Viktor Janukovics megbuktatott államfő idején - állt a kárpátaljai rendőrség 

élén. A munkácsi polgármester-választás körüli botrány egyik kulcsfigurája volt. 

 

Főhajtás és előadás a holokauszt emléknap előestéjén 
2017. január 27. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében csütörtökön késő délután a 

hosszúfalusi zsidótemetőben gyertyát gyújtottak a holokauszt zsidó és cigány áldozatainak 

emlékére. Ezután az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola melletti megemlékezés 

parkjában is főhajtással tisztelegtek a megemlékezők, majd következett az esemény lényege: 

Süč Dejan előadása a szövetség helyiségében a lendvai zsidó közösség kialakulásáról, 

sorsáról, megszűntéről. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/30-eves-az-erasmus/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/granatvetovel-lottek-a-volt-karpataljai-rendorfonok-hazara/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174451692
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 27. – Kossuth Rádió 

Megjelent a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld autonómiájára kidolgozott 

statútuma Románia Hivatalos Közlönyében 

Megjelent a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld autonómiájára kidolgozott statútuma 

Románia Hivatalos Közlönyében. Ez annak a polgári kezdeményezésnek a részét képezi, 

amelynek folytatásaként legalább 100 ezer támogatói aláírással felkerülhet a román 

parlament napirendjére. Romániában máris heves ellenkezést váltott ki a kezdeményezés. A 

Határok nélkül riportere Árus Zsoltot, a kezdeményező csoport egyik tagját kérdezte. 

Interjú Izsák Balázs SZNT-elnökkel Székelyföld autonómia statútumával 

kapcsolatban 

Az aláírás egyik kezdeményezője, Árus Zsolt után Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke nyilatkozott a Határok nélkülnek, hiszen  az SZNT-nek az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanáccsal közösen, megvan a saját polgári bizottsága, amelynek feladata előkészíteni 

Székelyföld autonómia statútumának állampolgári kezdeményezésként való beterjesztését.  

Újraválasztották az Európai Parlament Petíciós Bizottságának alelnöki 

posztjára Csáky Pált 

Újraválasztották az Európai Parlament Petíciós Bizottságának alelnöki posztjára Csáky Pált, 

az Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjét. Napjainkban mintegy 1600 

petíciós ügy van a bizottság asztalán, de a Határok nélkül riportere most a képviselőt a 

magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó petíciókról kérdezte. 

Magyari Sára: A kétnyelvű közegben fokozottan óvakodni kell a hamis 

barátoktól 

A kétnyelvű közegben fokozottan óvakodni kell a hamis barátoktól - véli Magyari Sára 

nyelvész, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, aki több éves kutatómunka 

eredményeként egy magyar-román hamis barát szószedetet adott ki. Ne értsék félre - nem a 

júdás magatartásról hallanak most moralizáló előadást. A hamis barát egy nyelvészeti 

szakkifejezés. A könyvecske  hasznos segédeszköze lehet a magyar nyelvet tanulóknak is. 

Temesvári bemutatóján beszélgetett a szerzővel a Határok nélkül riportere. 

Kilencedik alkalommal tartottak jótékonysági bált a partiumi Székelyhídon 

Kilencedik alkalommal tartottak jótékonysági bált a partiumi Székelyhídon. Az eseményen 

összegyűlt adományokat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Székelyhídon működő Gyermek 

Jézus otthona kapta. A rendezvényen a Határok nélkül munkatársa Böjte Csaba ferences 

szerzetessel, valamint a székelyhidi Gyermek Jézus otthon egy lakójával és egy önkéntesével 

beszélgetett. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-27_18:30:00&ch=mr1
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Elkezdődött a Szent László út kiépítése az RMDSZ és az Iskola Alapítvány 

szervezésében 

Elkezdődött az egész Kárpát-medencét érintő Szent László út kiépítése az Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség és az Iskola Alapítvány szervezésében. Az örökségút első körben 44 

település magyarságát vonja be a nagyszabású programba. Hegedüs Csillát, az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Határok nélkül 

2017. január 28. – Kossuth Rádió 

Egy fiatalember határozott tervekkel, célokkal - új főszerkesztő a Híd című 

irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat élén 

Az újvidéki Forum Könyvkiadó Igazgatóbizottsága Patócs Lászlót nevezte ki az 1934 óta 

megjelenő Híd Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat új főszerkesztőjévé. 

Hogy milyen érzés fiatalemberként egy 83 éves intézménynek az élén állni és átvállalni egy 

súlyos örökséget a nagy elődöktől: néhai Herceg Jánostól, Bori Imrétől és Gerold Lászlótól, 

kiderül a Határok nélkül riporterének interjújából. 

A Magyar Kultúra napja alkalmából átadták a Csemadok  2016-os elismeréseit 

A Magyar Kultúra napja alkalmából átadták a Csemadok  2016-os elismeréseit. A felvidéki 

magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezetének Közművelődési Díját kapta Keszeg 

István, a felvidéki néptánc mozgalom kiemelkedő képviselője, koreográfus, aki nem mellesleg 

kultúra szervező és Martos község  polgármestere.  

A Magyar Kultúra Napján léptek fel Szatmárnémeti Északi Színház Harag 

György Társulatának művészei 

Az elmúlt héten nagyon sok esemény kapcsolódott a Magyar Kultúra Napjához.  A 

Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának művészei a mátészalkai ünnepi 

esten szerepeltek. A Határok nélkül munkatársa  még az előadás előtt  kérte őket 

beszélgetésre. Az összeállításban először Gál Gyula, majd Marosszéki Tamás színművész 

válaszol munkatársunk kérdéseire. 

Az elmúlt hétvégén rendezte meg a budapesti Bethlen Téri Színház a határon 

túli műhelyeket bemutató sorozatát, a Vendégváró Fesztivált 

Az elmúlt hétvégén rendezte meg a budapesti Bethlen Téri Színház a határon túli műhelyeket 

bemutató sorozatát, a Vendégváró Fesztivált. A rendezvény meghívottja volt ezúttal az Aradi 

Kamaraszínház, amely három előadást mutatott be. A Sex, drugs, gods & rock & roll című 

radikális stand-up tragédiával nyitották meg a háromnapos rendezvényt, másnap a Tündéri 

című minimál-szürreál musical került terítékre, végül a fesztivál zárásaként a Sonkamenüett 

című rokokó musicalt tekinthették meg az érdeklődők.  

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-28_18:30:00&ch=mr1
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XVI. Vajdasági Magyar Drámaíró verseny 

Kucsov Borisz, a szabadkai Kosztolányi Színház művésze lett a győztes szerzője az elmúlt 

héten az Újvidéki Színházban megtartott XVI. Vajdasági Magyar Drámaíró versenynek. A 

szerzőknek idén a Karriernapok a Jégerdőben cím alapján kellett megírniuk a színdarabokat, 

az ősbemutatókat pedig másnap este láthatta a közönség. A kulisszatitkokról is Kucsov 

Borisszal beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

Bemutatkozik a Bíborka kórus 

A felvidéki Gömörhosszúszóról, ami csak néhány km-re van Aggtelektől, a település 

legrégebben alakult csoportját, a Bíborka kórust mutatja be a Határok nélkül tudósítója. 

  

Határok nélkül 

2017. január 29. – Kossuth Rádió 

Magyarországi tanulmányúton vehetnék részt a diaszpórában és szórványban 

élő fiatalok a Rákóczi Szövetség szervezésében 

A Rákóczi Szövetség számtalan ifjúságot és a magyar identitásmegőrzést szolgáló programja 

mellett, tavaly nyártól idén júniusig lehetőséget teremt a diaszpórában és a Kárpát-medencei 

szórványban élő magyar fiataloknak egy magyarországi tanulmányútra.10 alkalommal jönnek 

Észak- és Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Nyugat-Európából és a Kárpát-

medencéből, magyarországi tartózkodásukat a Szövetség állja, sőt  az útiköltségüket egy 

részét is. A programra a Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei kaptak meghívást. A 

részletekről mesél most Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Nem jött egyedül: a 

Határok nélkül vendégei Kiss Aliz és Szász Hugo Braziliából, Ijjas Diána Argentínából és Pósa 

Irén Ausztráliából. 

A Határok nélkül stúdiójának vendégei a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai 

A Petőfi Sándor Program két ösztöndíjasa volt a Határok nélkül stúdióvendége. Ennek a 

programnak is az elsődleges célja a magyarság identitásának erősítése, valamint a közösségek 

segítése a szórványterületeken – Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban, 

Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban, Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában, és 

Dél-Lengyelországban. Ötven fiatalt küldenek ki ezekbe az országokba, közülük ketten 

szeptember óta Déván vannak: -  Tompos Krisztina a Balaton melletti Nemesgulácsról 

érkezett és a Szent Ferenc Alapítványnál főleg néptánc-oktatással foglalkozik, a 

székelyudvarhelyi Koffol Gábor pedig a Délnyugat-erdélyi Unitárius Egyházközségnél 

tevékenykedik, de a  Téglás Gábor líceum sportéletét is igyekszik fellendíteni. Úgy vélik: a 

táncban is, a sportban is fontos a csapatszellem, ami segít a közösségépítésben, az identitás 

megőrzésében. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-29_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2017. január 28. – M1 

Bemutatkozik Zödös Szabolcs, a Petőfi Sándor Program gyulafehérvári 

ösztöndíjasa 

A kisdiákok házifeladatát ellenőrzi Zödös Szabolcs, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa a 

gyulafehérvári magyar iskolában. Szabolcs fogadószervezete a Gróf Majláth Gusztáv Károly 

Római Katolikus Teológiai Líceum, amely 10 éve nyitotta meg kapuit és azóta is a magyar 

anyanyelvű tanulás lehetőség egyik bástyája a dél-erdélyi szórványban. 

Nagy hazatérés – Magyarországra látogattak a diaszpórában és szórványban élő 

fiatalok 

Kirándulni indulnak a diaszpórából és szórványból Budapestre érkező magyar gyerekek és 

fiatalok. A Rákóczi Szövetség szervezésében 120-an tölthetnek el két hetet az anyaországban. 

A buszon igazán lelkes csapat gyűlt össze: vannak itt Argentínából, Brazíliából, Chiléből és 

Ausztráliából is.  

Látogatás a Székely Nemzeti Múzeumban 

Népzene és gyermekzsivaly tölti be Székelyföld legrégebbi múzeumát. Sepsiszentgyörgyön a 

közel másfél évszázados Székely Nemzeti Múzeum patinás falai között egy időszaki kiállításon 

járt a Kárpát Expressz stábja az erdélyi népzene- és néptánckutatás élő legendájának, Kallós 

Zoltánnak az életműkiállításán. 

Bemutatkozik a kárpátaljai Kokas banda 

A Nagyszőlősi járási Tiszapéterfalva egy kis magyar község a Tisza jobb partján, Kárpátalja 

szívében. A Tiszahát fővárosaként emlegetett falu egykor Ugocsa vármegye tiszántúli 

járásához tartozott. A községben több folklórcsoport, hagyományrőző együttes is működik. 

Ezek közül az egyik leghíresebb a Kokas banda. A 2006 szeptemberében alakult együttes 

sikerének titka az odaadás a magyar kultúra és hagyományőrzés iránt. 

 

Térkép 

2017. január 28. - Duna World 

A Magyar Kultúra Napja és a ljubljanai Balassi Intézet megnyitásának első éves évfordulója 

alkalmából a Kulturális Központ ünnepi koncert estet szervezett. A szervezők a rendezvénnyel 

a 2017-es Kodály évet is megnyitották, amelynek keretén belül gazdag zenei kínálat várja 

majd az érdeklődőket egész évben. Idén emlékezünk ugyanis Kodály születésének 135. és 

halálának 50. évfordulójára. 

A kultúra lovagjai a Magyar Kultúra Napja alkalmából minden évben, úgy idén is kiosztották 

elismeréseiket. Ezúttal 29-en vehették át a díjakat, akik Magyarországon és a külhoni magyar 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-01-29-i-adas-6/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-01-28-i-adas-2/
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régiókban tettek valami kimagaslót a magyar kultúra területén. A Falvak Kultúrájáért életre 

hívott kitüntetést a művészeti tevékenység mellett, az irodalom területén alkotók is 

kiérdemelhetik, mint például Dávid Lajos is, aki megalakulása óta vezeti Nagybánya a Teleki 

Udvarházat. 

Mese, zene, tánc, kézműves foglalkozás a szlovéniai magyar lakta Dobronakon. A helyi 

pedagógusok és Újvárosi Zita, aki Petőfi ösztöndíjasként érkezett ide, közösen tartanak a 

dobronaki óvodásoknak és kisiskolásoknak színes délutánokat. A játékos együttlét célja a 

tartalmas időtöltés és természetesen az anyanyelv ápolása.  

Az anyanyelv, a nemzeti identitás megőrzése a szórvány vidékeken létfontosságú, a szó 

legszorosabb értelmében. Az ott élő magyarok számára a legnagyobb segítség az, ha 

gyermekeiket magyar közösségbe tudják adni, legyen az iskola vagy óvoda. Ezeknek az 

intézményeknek meghatározó szerepük van az identitás és a magyar nyelv továbbvitelében. 

Kárpátalján az elmúlt évben anyaországi segítséggel újítottak fel, vagy építettek magyar 

óvodákat, a program pedig idén is folytatódik. 

A határon túli területeken kulcsfontosságú jelentőségük van azoknak, akik hozzájárulnak a 

magyar kultúra és értékek megőrzéséhez. Muravidéken, az ilyen területen végzett 

tevékenységet hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából Zala György kulturális 

nívó díjjal ismerik el. 

120 diaszpórában és szórványban élő magyar fiatal látogatott Magyarországra, tanulmányi 

útra az elmúlt hetekben, a Rákóczi Szövetség Diaszpóra és szórvány programja keretében. A 

legtöbben most Dél-Amerikából és Macedóniából, valamint délvidéki és felvidéki szórvány 

területekről érkeztek. Programjuk része volt Budapest, a vidéki Magyarország és egy külhoni 

magyar régió felkeresése is, ezúttal a felvidéki Ipolyságra látogattak el. 

 

Öt kontinens 

2017. január 28. - Duna World 

Az Egyesült Államokban a washingtoni nagykövetség mellett három főkonzulátus működik: a 

New York-i, a Los Angeles-i és a Chicago-i. Széles Tamás szeptember óta Los Angeles-i 

főkonzul, aki a stúdió vendége volt. 

Kecskés Sándor 1956 októberében, a forradalom kitörésekor mint gyakornok orvos dolgozott. 

Gyógyszert és élelmiszert szállított a forradalom résztvevőinek, apja biztatására, aki féltette 

fiát, a forradalomban játszott aktív szerepe miatti megtorlástól, november végén elhagyta 

Magyarországot. Először Ausztriába ment, majd Németországba, hogy folytassa orvosi 

tanulmányait. Egész életében aktív szerepet vállalt a németországi magyar közösségben.  

1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját, annak ellenére, hogy a kézirat 

szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz szövegét 

Szatmárcsekén. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy a 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-01-28-i-adas/
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hétköznapokkal ellentétben nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunknak, tárgyi és szellemi örökségünknek. A világ magyarjai 

mind az öt kontinensen ünnepségeket tartottak ez alkalomból. 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a magyar-skót baráti társaság. Az Egyesület 12 éve 

rendezi meg jótékonysági gála estjét, amelynek célja a súlyosan beteg gyermekek megsegítése 

és a nagyvállalatok társadalmi szerepvállalásának hangsúlyozása. 

Összefogással segítettek a magyarok Torontóban. Balla Sándor a Kanadai Magyar Kulturális 

Tanács elnök helyettese 120 rászoruló megsegítésére rendezett jótékonysági disznótort. Az 

eseményre hét magyar szervezetből közel 150-en érkeztek, hogy kivegyék részüket a 

munkálatokból. 

 
 


