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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder: politikai nemzetünk egységét ünnepeljük 
2017. december 16. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó, TV2, Index, Hír Tv, 

Felvidek.ma, Vajdasag.ma, Transindex, Magyar Nemzet 

Politikai nemzetünk egységét ünnepeljük - hangoztatta Áder János köztársasági elnök 

szombaton Budapesten, a Sándor-palotában, az egymilliomodikként honosított külhoni 

magyar és családja ünnepélyes állampolgársági eskütételén. Az ünnepségen jelen volt Orbán 

Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is. Az államfő úgy fogalmazott: ma egy 

gunarasi gazdálkodó, Lajkó Miklós és felesége mutatták meg, mi a magyarság. Magyar 

állampolgárok szeretnének lenni, mert magyarnak tartják magukat, magyar az anyanyelvük, 

magyar iskolát végeztek, és mert őseik is magyarok voltak. Nekünk, anyaországiaknak nincs 

más feladatunk, mint megköszönni ezt nekik, megköszönni, hogy nemzedékről nemzedékre 

őrzik és továbbadják őseink hitét és hazaszeretetét, hogy magyarul szeretnek, magyarul 

dolgoznak, magyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul álmodnak - mondta Áder János. 

 

Európa sorsa is eldőlhet a magyarországi választáson 
2017. december 16. – MTI, Híradó 

A jövő tavaszi magyarországi választáson Európa sorsa is eldőlhet – hangoztatta Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országos 

választmányának ülésén szombaton Budapesten. A házelnök – aki a Fidesz választmányi 

elnöke is – a választások tétjeként az elmúlt 7-8 év eredmények megőrzésére hivatkozott, 

továbbá arra, hogy Magyarország magyar ország tud-e maradni. Az eredmények közé sorolta 

a családpolitikai rendszert, az unión belül kiharcolt gazdasági mozgásteret és a 

nemzetpolitikát. Utóbbit úgy jellemezte: gyakorlatilag a nemzethatárok feletti újraegyesítés, a 

nemzeti közösség újraszövése zajlik. 

 

Gulyás: ma már nemzeti egység van a kettős állampolgárság tekintetében 
2017. december 17. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Demokrata, karpatalja.ma 

A szélsőséges pártok véleményétől eltekintve ma már nemzeti egység van a kettős 

állampolgárság tekintetében, a honosítással a határon túli magyarság közjogi értelemben is a 

magyar nemzet részévé válhatott – mondta el a Fidesz frakcióvezetője vasárnap budapesti 

sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely annak kapcsán, hogy szombaton volt az egymilliomodik 

honosított külhoni magyar és családja állampolgársági eskütétele, azt mondta: a honosítással 

közjogi kapocs jött létre az elszakított nemzetrészek magyarsága és a magyar állam között. Ez 

a döntés jogkiterjesztést jelent, és ma már azok sem vitatják ennek helyességét, akik a 2004. 

december 5-i népszavazást megelőzően még kampányt folytattak a kettős állampolgárság 

kiterjesztése ellen. 
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http://magyaridok.hu/belfold/ader-janos-politikai-nemzetunk-egyseget-unnepeljuk-2586808/
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2017/12/16/europa-sorsa-is-eldolhet-a-magyarorszagi-valasztason
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-ma-mar-nemzeti-egyseg-van-a-kettos-allampolgarsag-tekinteteben/
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Pihenéssel tölti az ünnepeket, hogy az új évnek újult erővel vághasson neki 
2017. december 17. – Teol.hu 

Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára választókerületében minden jelentősebb rendezvényén jelen van, és 

államtitkárként is folyton utazik. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás idei Gránit-

díjasát képviselői és államtitkári munkájáról kérdeztük, valamint arról is faggattuk, hogy 

ennyi kötelezettség mellett mire marad ideje. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: Az 

anyaországi magyarok túlnyomó többsége egyetért azzal, hogy a határon túl élő magyarok 

megkaphassák vagy visszakaphassák magyar állampolgárságukat. Kiemelte: minden magyar, 

éljen bárhol a világon, a magyar nemzet tagja. 

 

Grezsa: az új magyar önépítés oka, hogy a magyarok a Kárpát-medence 
egészében otthon érezhessék magukat 
2017. december 17. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Folytatódik az ősszel bejelentett óvodafejlesztési program megvalósulása. Az első felújított 

oktatási intézmény, az ipolynyéki óvoda átadása után Dr. Grezsa István, a határon túli 

fejlesztésekért felelős miniszteri biztos vasárnap részt vett az új komáromi óvoda és bölcsőde 

alapkőletételén. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke 

hangsúlyozta, Magyarország szívügyének tekinti az elszakított területeken élők 

megmaradását. Grezsa István kormánybiztos az ünnepélyes alapkőletételen a program 

okairól, célkitűzéseiről és üzenetéről beszélt. Elmondta: mindennek rendelt ideje van, s a 21.-

ik században ennek a rendelt időnek az a jelentése, hogy eljött a magyar-magyar összefogás 

ideje. Kifejtette: Magyarország gazdasági erősödésével, az anyaország juttatni akar a határon 

túli magyar közösségeknek is. 

 

Márpedig a határon túli magyarok szavazni akarnak – 1. rész 
2017. december 16. - Híradó 

Több forrásból is olyan hírek érkeztek, hogy az utóbbi idők magyar belpolitika történései, a 

gyurcsányi szavazatmegvonás ötlete miatt, a határon túli magyar közösségek egyre 

öntudatosabban és az év vége felé mind tömegesebb létszámban jelentkeznek a nemzeti 

regisztráció folyamatába. A Hirado.hu Kárpát-medencei körképe az elcsatolt területeken élő 

magyarok jövő évi voksolási kedvét vizsgálta meg. 

 

Szent László-év - Gaal Gergely: Szent László tisztelete ma is él 
2017. december 17. – MTI.  

A Szent László-emlékév legfontosabb tapasztalata volt, hogy a "lovagkirály" tisztelete ma is él 

- mondta Gaal Gergely (KDNP) országgyűlési képviselő, a Szent László-év tanácsadó 

testületének elnöke vasárnap az M1 aktuális csatornán. Gaal Gergely, akit azzal kapcsolatban 

kérdeztek, hogy hálaadó adventi szentmisével zárult múlt vasárnap a Szent László-év, 
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https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csaladja-koreben-pihenessel-tolti-az-unnepet-hogy-az-uj-evnek-ujult-erovel-vaghasson-neki-975709/
http://www.hirek.sk/itthon/20171217164618/Magyar-tamogatassal-epul-ovoda-es-bolcsode-Komaromban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171217164618/Magyar-tamogatassal-epul-ovoda-es-bolcsode-Komaromban.html
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2017/12/06/a-hataron-tuli-magyarok-szavazni-akarnak
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hangsúlyozta: a Kárpát-medence magyarságában igény van arra, hogy Szent László életét 

bemutatassák. 

 

Gyerekek ünneplik a karácsonyt az Országházban 
2017. december 16. – MTI, Lokál, hir.ma, gondola.hu, karpatalja.ma 

Megkezdődött szombaton az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) közös szervezésű Országházi Gyermekkarácsonya, amelyen több mint nyolcszáz 

magyarországi és határon túli hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő 

általános iskolás gyerek vesz részt. A gyerekeket Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Edvi 

Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke fogadta a Parlamentben. Az advent 

harmadik vasárnapja előtt tartott rendezvényre mintegy 100 településről érkezett több mint 

800 gyerek, ezúttal nemcsak magyarországiak, felvidékiek, délvidékiek, kárpátaljaiak és 

erdélyiek, hanem burgenlandiak is - emelte ki a megnyitón a házelnök. 

 

Lingvay József bukaresti villamosmérnök is Gábor Dénes-díjban részesült 
2017. december 15. – Krónika 

Többek között Lingvay József villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia romániai 

köztestületi tagja is Gábor Dénes-díjat vehetett át Budapesten. Az elismerés az egyik 

legrangosabb a műszaki tudományok területén Magyarországon. A rendezvényen Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a díj kiosztásának éves rendszeressége azt 

igazolja, hogy a magyar alkotóerő elismerése nemcsak állami feladat, hanem sokak szívügye 

az országban. Kövér László elismerését fejezte ki egyúttal a díj alapítóinak azért, hogy – mint 

mondta – nemcsak a magyarországi, hanem a kárpát-medencei magyar műszaki alkotóerőt is 

elismeri. 

 

Negyvenezer ok a vállalkozásra: támogatást kapnak a Magyarországon élő 
román állampolgárok 
2017. december 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Romániai vállalkozásalapításra ösztönzi a legalább egy éve Magyarországon élő román 

állampolgárokat a 40 000 ok, hogy Romániában vállalkozz! elnevezésű projekt, amelyet a 

Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) és a LAM Alapítvány közösen indított útjára a 

Diaspora Start Up POCU (Humántőke Operatív Program) kiírás keretében. A pályázat az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Humántőke Operatív Program keretében 

valósul meg, összköltségvetése több mint 2 millió euró. a 40 000 ok, hogy Romániában 

vállalkozz! programba olyan román állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek lakcímük az 

Északnyugati vagy a Központi Fejlesztési Régióba szól, és a saját vállalkozásukat is itt tervezik 

elindítani. A projekt egyrészt szakmai képzést biztosít, másrészt pedig a legjobb üzleti 

terveket anyagi támogatásban is részesíti. Nagy Tímea Zita projektmenedzser a Krónika 

kérdésére elmondta, a vállalkozásalapítás nem kötelezi a Magyarországon élő román 

állampolgárok hazatelepülését. 
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https://gondola.hu/hirek/216404-Gyerekek_unneplik_a_karacsonyt_az_Orszaghazban.html
https://kronika.ro/kultura/lingvay-jozsef-bukaresti-villamosmernok-is-gabor-denes-dijban-reszesult
https://kronika.ro/gazdasag/negyvenezer-ok-a-vallalkozasra-tamogatas-a-magyarorszagon-elo-roman-allampolgaroknak
https://kronika.ro/gazdasag/negyvenezer-ok-a-vallalkozasra-tamogatas-a-magyarorszagon-elo-roman-allampolgaroknak
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Biztosított útvonal: gyalog is eljuthatnak a csíksomlyói búcsúra a nyugati 
zarándokok 
2017. december 15. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen  

Gyalogosan tehetik meg a csíksomlyói pünkösdi búcsúra nyugatról érkező zarándokok a 

Parajdtól Csíksomlyóig tartó utolsó száz kilométert. Erről egyeztettek pénteken 

Csíkszeredában a Hargita megyei önkormányzat vezetői az Erdélyi Mária Út Egyesület 

elnökével és az útba eső települések polgármestereivel. Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út 

Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, hogy az elmúlt években általában néhány százan 

zarándokoltak gyalog a búcsúra, de azt tapasztalták, hogy a gyalogos zarándokok száma évről 

évre nő, és kezdték felfedezni ezt a zarándokútvonalat a spanyolországi El Caminót megjárt 

nem magyar zarándokok is. 

 

Tőkés Temesváron: állandósult a visszarendeződés Romániában 
2017. december 15. – Krónika, MTI 

Tőkés László szerint a volt kommunista országokban folyamatos rendszerváltásra lenne 

szükség, Romániában viszont a visszarendeződés lett folyamatos. Az egykori temesvári 

református lelkész, akinek az 1989-es ellenállása vezetett el a Ceaușescu-diktatúrát megdöntő 

romániai forradalomhoz, az évforduló alkalmából nyilatkozott az MTI-nek. Tőkés László úgy 

vélte: Magyarországon 2010-ben vált visszafordíthatatlanná a rendszerváltás folyamata, 

Romániában viszont a visszarendeződés állandósult, és az általános társadalmi folyamatból 

sem az egyházak, sem az RMDSZ nem tudta kivonni magát. Ennek pedig az lett a 

következménye, hogy „immár a múlté” az a vezető szerep, amelyet a magyarok és a magyar 

egyházak töltöttek be a romániai rendszerváltozásban. Tőkés László ezzel az általános 

helyzettel magyarázta azt, hogy a forradalmi évfordulón évről-évre szellemi kísérletet tesznek 

a rendszerváltozás folytonosságának a helyreállítására. 

 

Moldovai Köztársaság és Románia egyesülése: kár a gőzért? 
2017. december 15. – maszol.ro 

Úgy tűnik, kárba vész a Románia és Moldovai Köztársaság egyesülését szorgalmazók – és a 

lassan szószólójukká váló volt államfő, Traian Băsescu – minden erőfeszítése: a Pruton túli 

ország lakóinak nagy része ugyanis hallani sem akar az unióról, de sokan az uniós 

csatlakozást is elvetik. Mindez a chișinăui Szociológusok és Demográfusok Egyesületének 

legutóbbi felméréséből derül ki. A közvélemény-kutatást Moldovai Köztársaság 79 

településén végezték november folyamán, de nem terjedt ki transznisztriai helységekre. 

Utóbbiak még inkább sarkították volna az eredményeket, hiszen a Dnyeszteren túli térség 

lakossága erősen oroszbarát. 

 

„Álmodjunk közösen arról, hogy milyen legyen a magyar közösség iskolája!” 
2017. december 15. – Nyugati Jelen 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mar-gyalog-is-eljuthatnak-a-csiksomlyoi-bucsura-a-nyugati-zarandokok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mar-gyalog-is-eljuthatnak-a-csiksomlyoi-bucsura-a-nyugati-zarandokok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-temesvaron-allandosult-a-visszarendezodes-romaniaban
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/89855-moldovai-koztarsasag-es-romania-egyesulese-kar-a-g-zert
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/almodjunk_kozosen_arrol_hogy_milyen_legyen_a_magyar_kozosseg_iskolaja.php
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A Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum támogatására 1991–1992-ben hozta létre az iskola 

21 tanára és volt diákja a hasonló nevű alapítványt. A Bartók Béla Alapítvány hivatalos 

bejegyzésének 25. évfordulóját 2017 december 15-én ünnepelték meg az iskola csordultig 

megtelt dísztermében, az egykori alapítók, a támogatók, testvériskolák és a partner 

szervezetek vezetői, valamint az iskola tanárai és tehetséges diákjai részvételével. 

 

Csoma Botond: „A cél nem az, hogy a bírákat egy életre megnyomorítsuk” 
2017. december 16. – maszol.ro 

A képviselőház elfogadta az igazságszolgáltatási reform három törvénytervezetét. A 

módosításokat a szenátusnak is jóvá kell hagynia, de egyesek máris a liberális demokrácia 

halálát vizionálják. A nyilvánosságot foglalkoztató kérdésekről Csoma Botond Kolozs megyei 

parlamenti képviselővel, jogásszal beszélgettek. 

 

Költségvetési bizottság: pénzüknél maradhatnak az önkormányzatok 
2017. december 16. – Krónika 

A bukaresti parlament két házának együttes költségvetési bizottsága úgy határozott péntek 

este, hogy a jövedelemadóból az önkormányzatoknak visszaosztott összeget a jelenlegi 71,5 

százalékról 100 százalékra emeli, hogy pótolja a jövedelemadó 16-ról 10 százalékra történő 

csökkenése miatt kieső bevételt. Az RMDSZ által benyújtott módosító indítványt támogatták 

a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi 

Mozgalom Pártja (PMP) képviselői, valamint Eugen Teodorovici szociáldemokrata (PSD) 

szenátor. Mint ismert, számos romániai települési önkormányzat bejelentette, hogy a 

jövedelemadó csökkenése miatt kevesebb folyik majd be a helyi költségvetésbe, emiatt szinte 

alig tudnak elkülöníteni forrásokat beruházásokra 2018-ban. 

 

Magyarokat és székelyeket is bevonna a „sötét erők” elleni harcba a SRI volt 
ezredese 
2017. december 17. – Krónika, transindex,ro, maszol.ro 

„Büszkeség. Szuveranitás. Igazság” jelszóval indította útjára Daniel Dragomir, a Román 

Hírszerző Szolgálat (SRI) volt ezredese vasárnapi sajtóértekezletén a Románia 3.0 elnevezésű 

kezdeményezést, amelynek keretében magyarokra és székelyekre is számít. A volt hírszerző 

tiszt szerint Romániát ma a román néptől idegen „sötét erők” irányítják. „A sajtó ezt 

párhuzamos államnak nevezi, én úgy hívom, hogy Szekuritáte 2.0 – ezt az alakot vette fel 

1989 után a volt Szekuritáte. Ma egy harc kezdődik Románia és a Szekuritáte 2.0 között, és a 

végén csak egyik fél marad majd talpon. Ha a Szekuritáte 2.0 győz, akkor nagyon szomorú 

jövő vár erre az országra. Ha veszít, akkor a népnek esélye van, hogy visszanyerje 

büszkeségét, szuverenitását és az igazságba vetett hitét” – hangoztatta Daniel Dragomir. „Ez a 

platform nyitott minden román, valamint magyar és székely testvéreink, illetve más 

etnikumúak számára” – hangoztatta a kezdeményező. 

 

Lakhatási támogatás rezidenseknek, egyetemi oktatóknak, színészeknek 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89904-csoma-botond-a-cel-nem-az-hogy-a-birakat-egy-eletre-megnyomoritsuk
https://kronika.ro/gazdasag/koltsegvetesi-bizottsag-penzuknel-maradhatnak-az-onkormanyzatok
https://kronika.ro/belfold/magyarokat-es-szekelyeket-is-bevonna-a-bsotet-erokr-elleni-harcba-a-sri-volt-ezredese
https://kronika.ro/belfold/magyarokat-es-szekelyeket-is-bevonna-a-bsotet-erokr-elleni-harcba-a-sri-volt-ezredese
https://szekelyhon.ro/aktualis/lakhatasi-tamogatas-rezidenseknek-egyetemi-oktatoknak-szineszeknek
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2017. december 17. – szekelyhon.ro 

A Studium Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával lakhatási pályázatot 

hirdet marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, rezidens 

orvosoknak, színészeknek.  

 

Visszaállítanák a magyar címeres emlékművet 
2017. december 17. – szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi 1848–1949-es, úgynevezett oroszlános emlékmű eredeti állapotában való 

helyreállítását szorgalmazza József Álmos helytörténész, önkormányzati képviselő. József a 

helyi tanács legutóbbi ülésén rámutatott, a román tanácstagok folyamatosan a 

szoborügyekkel hozakodnak elő, egyebek mellett Grigore Bălan tábornok szobrának 

felállítását vagy a román katona szobrának felújítását kérik, ennek nyomán javasolta, hogy a 

központi Erzsébet-parkban lévő 1848-as emlékművet eredeti állapotába kellene 

helyreállítani. Andrei Cochior szociáldemokrata (PSD) képviselő lelkesen helyeselt a 

javaslatra, valószínű nem értette, miről van szó. 

 

Orban: a PSD–ALDE legrosszabb kezdeményezéseinek cinkosává vált az RMDSZ 
2017. december 18. – Krónika, MTI 

Az RMDSZ szavazatai nélkül a román Szociáldemokrata Pártnak (PSD) nem sikerült volna 

elfogadtatnia a képviselőházban az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomagot 

– hangoztatta Ludovic Orban, a legnagyobb román ellenzéki erő, a jobbközép Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke vasárnap, a liberális nők kongresszusán. „Ismételten felszólítom 

az RMDSZ-eseket, lépjenek ki a kormánypárt hálójából. Ők az Európai Néppárt tagjai 

(akárcsak a PNL – tud. megj.) és kötelességük leszavazni a PSD javaslatait, amelyeket sem az 

Európai Néppárt, sem általában az Európai Unió nem támogat” – érvelt az ellenzéki 

pártvezér. 

 

Koronka: közösen ünnepelnének 
2017. december 18. – Krónika 

Példát mutatnak egymás ünnepének tiszteletéből a koronkai magyar és román tanácsosok. Az 

önkormányzat négy román nemzetiségű képviselőjéből három tervezetet nyújtott be, amely 

alapján jövő évtől közpénzből is támogatnák a március 15-ei ünnepség megszervezését. A 

kezdeményezés annak következménye, hogy a magyar községvezetés részt vett a december 

elsejei ünnepségen. 

 

Kalandregény a lovagkirályról 
2017. december 18. – Krónika 

Napvilágot láttak a Szent László Kárpát-medencei legendáriuma című kiadvány első 

példányai és a térképek, amelyeket a témához kapcsolódó rajzfilmmel együtt mutatnak be 

januárban – mondta el a Krónikának Fazakas Szabolcs ötletgazda. A kiadványt minden 

Kárpát-medencei magyar iskolába szeretné eljuttatni a legendárium csapata. 
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Etnikai jellegű többletadó? 
2017. december 18. – Krónika 

Gyanúsnak találja Rodica Pârvan, a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület szociáldemokrata 

(PSD) tagja, hogy az önkormányzat a román érdekeltségű ingatlanok tulajdonosaira 

pluszadót ró ki. A politikus annak nyomán tette ezt szóvá, hogy a múlt hétvégi rendkívüli 

tanácsülésen a testület két ingatlantulajdonosra rótt ki 400 százalékos adótöbbletet, mert 

elhanyagolták az épületeket. Az intézkedés nyomán a román posta belvárosi székháza és az 

Electrica áramszolgáltató tulajdonában levő épület után kell 2018-ban négyszeres adót 

fizetni. Rodica Pârvan szerint gyanús, hogy román érdekeltségű épületek kerültek fel a listára, 

amelyen már helyet kapott az ortodox püspökség és a Román Autóklub tulajdonában levő 

ingatlan is. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a felvetésre válaszolva 

visszakérdezett, talán arra utal-e a tanácsos, hogy a román intézmények, állami társaságok 

szándékosan hagyják romosodni a sepsiszentgyörgyi ingatlanjukat, az elöljáró szerint ugyanis 

nem kizárt, hogy azért nincs pénz a felújításukra, mert Kovászna megyében vannak. 

 

Az érsekújvári kórházra is kikerült a magyar felirat 
2017. december 15. – bumm.sk 

A héten újabb magyar felirattal gazdagodott Érsekújvár, ezúttal a kórházra került ki az 

intézmény magyar neve. A felirat kihelyezését civilek kezdeményezték és Bastrnák Tibornak, 

a Híd képviselőjének közbenjárására az újvári kórház egyik új vezetőjével sikerült 

megvalósítani az elképzelést. 

 

A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom 
2017. december 16. – hirek.sk 

A négy évig tartó felújítási munkálatok befejezéséért adott hálát december 10-én, vasárnap a 

hetényi református gyülekezet. Nemcsak a külső támogatásoknak, hanem a hívek 

adakozásának is köszönhetően újulhatott meg az idén 225 éves templom. A felújítás teljes 

költsége 75 357 eurót tett ki. 

 

Magyar Kultúráért-díjat kapott a 80 éves Kopócs Tibor képzőművész 
2017. december 16. – hirek.sk 

A jeles felvidéki személyiségek közül sokrétű munkássága elismeréseként elsőként részesült a 

magyarországi ART 16 Művész Csoport Egyesület Magyar Kultúráért-díjában az idén 80 éves, 

Komáromban élő és alkotó Kopócs Tibor képzőművész.  

 

Esterházyra emlékeztek Alsóbodokon 
2017. december 16. – Felvidék Ma 

Hálaadó szentmisére került sor az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában 

december 15-én. A szentmise főcelebránsa  Ďurčo Zoltán, püspöki helynök, koncelebránsok 
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http://www.bumm.sk/regio/2017/12/15/az-ersekujvari-korhazra-is-kikerult-a-magyar-felirat
http://www.hirek.sk/hitelet/20171214235007/A-reformacio-evere-ujult-meg-a-225-eves-hetenyi-reformatus-templom.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171216113001/Magyar-Kulturaert-dijat-kapott-a-80-eves-Kopocs-Tibor-kepzomuvesz.html
http://felvidek.ma/2017/12/esterhazyra-emlekeztek-alsobodokon/
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Ďurás Márk és Horváth Bertalan, a szlovákiai, valamint a magyarországi Csitár községek 

plébánosai. 

 

Már 2093 embert fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2017. december 17. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A hatályban lévő állampolgársági törvény alapján a 2010. július 17-e és 2017. október 11-e 

között eltelt időszakban már 2093 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától. 

Közülük a legtöbben, 542-en a cseh állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a 

szlováktól. A magyar állampolgárság felvétele miatt eddig 99-en veszítették el a szlovákot – 

derül ki a belügyminisztérium statisztikai adataiból. 

 

Andrej Danko „magyar nemzetiségi” pártnak nevezte a Most-Hidat 
2017. december 17. – Körkép 

„A Szlovák Nemzeti Párt számára nem az a kérdés, hogy a mostani koalíció az egyetlen 

megoldás lehet-e, hanem hogy van-e kivel együttműködni. Az ellenzékkel egyelőre erre nem 

látom ennek lehetőségét, jelenleg nem látok alternatívát a párbeszédre sem” – mondta Andrej 

Danko az SNS elnöke a TA3 politikai műsorában arra a kérdésre válaszolva, hogy még mindig 

egyedüli megoldásnak tartja-e a jelenlegi koalíciót. Hozzátette: „Kiállok azon döntésem 

mellett, hogy koalícióra léptünk a történelem során először egy magyar nemzetiségi párttal és 

a szociáldemokrata Smerrel.” 

 

Tárlatnyitó Pozsonyban – Kitelepítések 70 
2017. december 17. – Felvidék Ma 

A Pozsonyi Magyar Intézetben december 14-én nyílt meg a Kitelepítések 70 című tematikus 

kiállítás, válogatás a Somorján már novemberben bemutatott alkotásokból. A szervezők úgy 

tervezik, a gyűjteményes vándorkiállítás bejárja majd a Kárpát-medencét. 

 

Bizonytalan a kisebbségi jogminimum jövője 
2017. december 17. – Új Szó 

Fiala-Butora János nemzetközi jogásszal készített interjút az Új Szó a készülő uniós 

kisebbségi jogminimumról és arról, milyen esélyt lát a szabályozás elfogadására. “Az utóbbi 

években több kezdeményezés is volt annak érdekében, hogy az Európai Bizottság, vagy 

általában az unió kezdjen el foglalkozni kisebbségi jogokkal. Ez is egy lépés a többi közül. 

Tavaly azt is sokan óriási áttörésnek értékelték, hogy az EP éves emberi jogi jelentésében 

megjelentek a kisebbségi jogok, a kisebbségi jogok az idei jelentésben is megjelentek. Ez a 

bizottsági határozat is olyan kezdeményezés, amely a kisebbségi minimum megalkotását 

tűzte ki célul.” 

 

Prosperitati-nyertes adai beruházásokat tekintett meg Magyar Levente 
2017. december 16. - Pannon RTV 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171217125948/Mar-2093-embert-fosztottak-meg-szlovak-allampolgarsagatol.html
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/12/17/andrej-danko-magyar-nemzetisegi-partnak-nevezte-hidat
http://felvidek.ma/2017/12/tarlatnyito-pozsonyban-kitelepitesek-70/
https://ujszo.com/kozelet/bizonytalan-kisebbsegi-jogminimum-jovoje
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Adai beruházásokat tekintett meg a magyar külgazdasági és külügyminiszter-helyettes. A 

látogatáson a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány képviselői is részt vettek. A delegáció tagjai 

az adai Termometalban kezdték meg látogatásukat. A vállalat tulajdonosa először ismertette 

a cég történetét, majd közösen megtekintették a termelést, valamint az épülő részlegeket is. 

Ezután Magyar Levente és Pásztor István felhelyezték a Prosperitati Alapítvány segítségével 

vásárolt eszközökre a matricákat. 

 

A Prosperitati házvásárlási pályázatának nyertesei írták alá ma a szerződéseket 
2017. december 15. - Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány negyedik pályázati körében meghirdetett, Falusi házak vásárlását 

célzó vissza nem térítendő támogatás 65 nyertes pályázójával írtak alá szerződést Szabadkán. 

A Prosperitati Alapítvány negyedik pályázati körében meghirdetett, Falusi házak vásárlását 

célzó vissza nem térítendő támogatásra megszületett pályázati döntések eredményeként 65 

nyertes pályázóval írtak alá szerződést Szabadkán. 

 

170 millió dinárt ad a kormány a Zentai Gimnázium épületének felújítására 
2017. december 15. - Pannon RTV 

A munkálatok januárban kezdődnek, és várhatóan szeptemberre érnek véget. Ennek 

alkalmából ma Zentára látogatott Mladen Šarčević oktatási miniszter és küldöttsége. A zentai 

önkormányzat illetékeseivel folytatott megbeszéléseket követően Mladen Šarčević oktatási 

miniszter küldöttségével együtt megtekintette a Zentai Gimnázium épületét is, amelyet a 

köztársasági kormány támogatásával újítanak fel. 

 

A Vajdasági Rádió és Televízió népi zenekarának koncertje Zentán 
2017. december 16. - Pannon RTV 

Az esemény a karácsonyi előkészületek szellemében zajlott. A hangszeres kompozíciók 

mellett szóló énekesi produkciókat is megcsodálhatott a közönség. Teltházas koncertet adott 

a Vajdasági Rádió és Televízió népi zenekara péntek este Zentán. A koncert három részből 

állt. Először a Vajdasági RTV népi zenekara lépett színpadra. Később csatlakozott hozzájuk 

Vitkay Kucsera Ágota is, aki régóta együttműködik az együttessel. 

 

Magyar Örökség díjas a zentai származású Bogdán József papköltő 
2017. december 16. - Pannon RTV 

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében átadták a Magyar Örökség díjakat. A 

díjazottak között van Bogdán József papköltő is. Sutus Áront beválasztották a Magyar 

Örökség díj bírálóbizottságába. 

 

Báloztak a szabadkai cserkészek 
2017. december 17. - Pannon RV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/prosperitati-hazvasarlasi-palyazatanak-nyertesei-irtak-ala-szerzodest
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-radio-es-televizio-nepi-zenekaranak-koncertje-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-orokseg-dijas-zentai-szarmazasu-bogdan-jozsef-papkolto
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/karacsonyi-baloztak-szabadkan-cserkeszek
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Karácsonyi bált tartott szombaton az 52. számú Szabadkai Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat. 

A rendezvényt harmadik alkalommal szervezték meg, amit ebben az évben körzeti szintűre 

emeltek.  

 

Adventi-karácsonyi gyermek istentiszteletet tartottak Bácsfeketehegyen 
2017. december 17. - Pannon RTV 

A több évtizedes hagyomány szerint ilyenkor a gyermekek állnak az istentisztelet 

középpontjában és előadásuknak köszönve a jézusi szeretet. Ünnepélyes bevonulással 

kezdődött a bácsfeketehegyi református templomban megtartott adventi-karácsonyi gyermek 

istentisztelet. A templom zsúfolásig megtelt. A kicsik és a nagyobbak is lelkesen készültek és 

adták elő az ünnephez köthető verseket, énekeket, orgonajátékot. 

 

A kárpátaljai magyar oktatásról tárgyaltak a kárpátaljai magyar tanárok 
2017. december 16. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ragaszkodunk ahhoz, hogy Kárpátalján megmaradjanak a magyar tannyelvű oktatási 

intézmények az oktatás minden szintjén - jelentette ki Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a szervezet XXVI. közgyűlésén szombaton, 

Beregszászon. Orosz Ildikó hangsúlyozta, a legfőbb cél a magyar tannyelvű oktatás megőrzése 

Kárpátalján. "Ragaszkodunk ahhoz hogy Kárpátalján megmaradjanak a magyar tannyelvű 

oktatási intézmények az oktatás minden szintjén" - húzta alá. A szeptember 5-én elfogadott új 

ukrán oktatási törvénynek az oktatás nyelvét szabályozó, a kisebbségi jogokat erősen szűkítő 

7. cikkelyének módosítása ellen kibontakozott küzdelmet értékelve köszönetet mondott 

a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomnak, a történelmi egyházaknak és az érdekvédelmi 

szervezeteknek. 

 

Áradnak a folyók Kárpátalján 
2017. december 16. – MTI, hirado.hu, HVG, karpatalja.ma 

A napok óta tartó esőzés, havazás, majd olvadás következtében árhullám indult el 

a kárpátaljai folyók felső szakaszán, a megye hegyvidéki járásaiban a víz kétezer hektár 

mezőgazdasági területet, számos településen mintegy ezer ingatlan árasztott el, és utakat 

kellett lezárni a forgalom elől - közölte szombaton az ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 

Szolgálatának sajtószóvivői irodája. A jelentés szerint Kárpátalja-szerte kétezer hektár 

mezőgazdasági művelésű terület, közel 280 ingatlan került víz alá a nap folyamán. A 

hegyvidéki térségben le kellett zárni négy közutat, közte a Munkács-Rohatin főútvonalat.  

 

Nyolcadik alkalommal rendeztek karácsonyi cipősdoboz-akciót Kárpátalján 
2017. december 16. – karpatalja.ma 

Idén nyolcadik alkalommal szervezte meg karácsonyi cipősdoboz-akcióját a Pulzus Rádió 

december 15-én. A szervezők hat járásban, tizenhárom gyűjtőponton, száz önkéntessel, öt 
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társszervezettel várták az ajándékozókat. Az elmúlt nyolc évben 18 ezer ajándékcsomagot 

osztottak ki. 

 

„Nagyon jó lenne, ha a nők magasabb szintre juthatnának” 
2017. december 16. – Kárpátalja 

Januárban alakult meg a Kárpátaljai Magyar Vállalkozónők Társadalmi Szervezete, hogy a 

vállalkozónők kapcsolatépítésén túl próbálja képviselni e férfias világban szerepet vállaló 

hölgyek érdekeit. A szervezet december 15-én Beregszászban szakmai konferenciára hívta 

tagjait. 

 

Magyar fiú az osztrák bajnok 
2017. december 15. – volksgruppen.orf.at 

Az osztrák Országos Műkorcsolya Bajnokságon az ifjúsági kategóriában a magyar 

származású, többszörös osztrák bajnok Berei Mózes József, becenevén Pepe győzött. A 

december 15-i versenyen a bécsi Albert Schultz Jégcsarnokban a tizennégy éves 

műkorcsolyázó nagy fölénnyel nyert. 

 

Családi istentisztelet a bécsi reformátusoknál 
2017. december 16. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat vasárnap, december 17-én a családi 

istentiszteletükön belül egy gyermekadventi - karácsonyi műsorral várja a híveket. Az 

istentisztelet 17.00-kor kezdődik az első kerületi Bécsi Református Templom-ban a 

Dorotheergasse-ban. 

 

Magyar karácsonyi mise Kismartonban 
2017. december 16. – volksgruppen.orf.at 

Advent harmadik vasárnapján, délelőtt 11.00-kor ismét magyar szentmisére kerül sor 

Kismartonban a Ferences templomban. Immár hat éve tartanak magyarnyelvű miséket 

Burgenland fővárosában. Ägidius Zsifkovics püspök 2011-ben, december 18-án vezette be az 

első magyarnyelvű istentiszteletet Kismartonban. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 15. – Kossuth Rádió 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/12/15/nagyon-jo-lenne-ha-nok-magasabb-szintre-juthatnanak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884251/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884382/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2884386/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-15_18:30:00&ch=mr1
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Évekbe telhet, míg a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökségi listára való 

felvétele ismét napirendre kerülhet az UNESCO illetékes bizottsági ülésén 

Egy jó és egy rossz hír a csíksomlyói búcsú védettségéről. A Hungarikum Bizottság döntése 

értelmében a csíksomlyói pünkösdi búcsú a Magyar Értéktár részévé vált. Ugyanakkor évekbe 

telhet, míg a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökségi listára való felvétele ismét 

napirendre kerülhet az UNESCO illetékes bizottsági ülésén. Az RMDSZ ismét mulasztással 

vádolja a román kulturális minisztériumot. 

 

Romániában nemzeti gyászt rendeltek el az utolsó román király temetése miatt 

Romániában nemzeti gyászt rendeltek el az utolsó román király temetése miatt. Az 1947-ben 

lemondásra kényszerített Mihály  királynak valódi királyi temetést szervez a köztársaság 

elnöksége és kormánya, Romániába várják az európai uralkodóházak képviselőit is. De ki is 

volt a román királyi család, és Erdély, illetve az erdélyi magyarok számára milyen emlékeket 

idéz a királyi Románia?  

  

A Pozsonyi Magyar Galéria márciusi felhívására 50 felvidéki és határon túli 

művész jelentkezett 

A Pozsonyi Magyar Galéria márciusi felhívására 50 felvidéki és határon túli művész 

jelentkezett, hogy a kitelepítések 70. évfordulójára szervezett kiállításhoz új vagy korábbi 

alkotásával hozzájáruljon. A tárlat egyben az annak helyet adó Pozsonyi Magyar Intézet 

búcsúrendezvénye is, mert januártól más épületben folytatja munkáját. 

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség  kincseiből egyedülálló tárlat nyílt 

Bukarestben 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség  kincseiből egyedülálló tárlat nyílt Bukarestben, 

amely az alapító Szent László király és a magyar katolicizmus évezredes történelmi és 

egyházművészeti hagyatékát mutatja be. A 3 hónapon át nyitvatartó kiállításon 150 tárgy 

látható a Román Nemzeti Történeti Múzeumban. A Határok nélkül munkatársának 

összeállításában először Böcskei László nagyváradi római katoilkus megyés püspököt halljuk. 

 

Szabadkán mutatkozott be a Hagyományok Háza 

Szabadkán mutatkozott be a Hagyományok Háza. A kétnapos rendezvényen 

műhelyfoglalkozásokat is tartottak a néptánc, népmesemondás, kézműves foglalkozások 

témakörökben. Elsőként Kelemen Lászlót, az intézmény főigazgatóját kérdezi a Határok 

nélkül riportere. 
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Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 170 Maros megyei nehéz sorsú 

nagycsaládost segít adományával 

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 170 Maros megyei nehéz sorsú nagycsaládost segít 

adományával. Tegnap a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány székhelyén adták át az 

alapélelmiszereket tartalmazó csomagokat. Elsőként a magyarfülpösi Szivárvány Ház 

óvodásai mesélik: mi mindent van az ő csomagjukban. 

  

Határok nélkül 

2017. december 16. – Kossuth Rádió 

  

A Sándor-palotában tette le ünnepélyesen az esküt az egymilliomodik új magyar 

állampolgár 

Letette az állampolgári esküt a Sándor-palotában az egymilliomodik új magyar állampolgár 

és családja. Lajkó Miklós és Elvire harmincas éveikben járó házasok, két gyermekkel, akik a 

Vajdaságban élnek. 

  

Pénteken átadták a Magyar Örökség Díjakat a Magyar Tudományos Akadémia 

épületében 

Pénteken átadták a Magyar Örökség Díjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 

A határon túli díjazottakat mutatták be a Határok nélkül szombati adásában. 

  

Határok nélkül 

2017. december 17. – Kossuth Rádió 

  

Látogatás Székelykevén, a Délvidék magyar nyelvterületének legdélebbi, 

többségében magyarok által lakott településén 

Székelykeve az Al-Duna közelében fekszik, Belgrádtól 50 kilométernyire fekszik. A magyar 

nyelvterület legdélebbi, többségében magyarok által lakott települése. Lakóinak többsége a 

19. század végén, az öt bukovinai székely faluból áttelepültek leszármazottja, akik őrzik eleik 

szokásait és hagyományait. Ezek közül is talán a legrégebbiről hallanak összeállítást a 

Határok nélkülben. 

 

 
 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-12-16_18:30:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-17_18:30:00&ch=mr1
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Térkép  

2017. december 16. – Duna World 

 

A partiumi és erdélyi településekre gyakran érkezik, illetve érkezett könyvadomány az 

anyaországból  még a rendszerváltozás előtt is, csak akkor furfangos módon. Az egyik 

érmelléki falu, Ottomány lakói szeretnének egy könyvtárat létrehozni. A hétszáz lelkes 

településnek azonban nem nagyon jut erre a költségvetéséből. Az adományokban bíztak, ami 

meg is érkezett. Elsőként a Duna Televíziótól, amely fennállása óta számos könyvgyűjtő 

akciót szervezett már. 

 

Az erdélyi Mária út támogatását tűzte ki céljául az egyetlen magyar nyelvű erdélyi női lap, a 

Nőileg. A példaértékű, erdélyieket bemutató lap szerkesztői most maguk és példát mutatnak 

és egy jó ügy mellé állnak. Minden előfizetésből egy lap árával az erdélyi Mária Út Egyesületet 

segítik. Az egyre közkedveltebb zarándokút mindenkié, hiszen egész Erdélyt átszeli. Üzenete 

pedig túlmutat földrajzi határokon, nemzetiségeken és felekezeti hovatartozáson. 

 

A karácsonyi ünnepkör egyik szép hagyománya a betlehemes játék, amelyet Székelyföldön a 

mai napig őriznek. A katolikus templomokban régi szokás szerint december 24- én, a szeretet 

ünnepének előestéjén mutatják be a pásztorjátékként is ismert előadásokat. A 

hagyományőrzők pedig házról házra járnak a betlehemessel, amely Jézus születésének 

történetét eleveníti fel. A Csíkcsobotfalvi Hagyományőrzők régi szokást újítottak fel és ezt 

mutatják be a környék településein. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kárpát-medence magyarlakta területeire, az anyaország 

határain túlra is juttat el adományokat. A közmédia „Jónak lenni jó!” című adománygyűjtő 

jótékonysági műsora ebben az évben a Máltai Szeretetszolgálatot támogatja. Az egész napos 

jótékonysági műsorfolyamot december 17-én vasárnap láthatják majd a közmédia csatornáin. 

A „Jónak lenni jó!”-hoz idén is számtalan hazai és külföldi ismert illetve civil ember 

csatlakozott, akik egy-egy kedves tárgyuk felajánlásával támogatják a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat munkáját. Az adományok, például Rafael Nadal teniszütője vagy Zubin 

Mehta karmesteri pálcája, ahogyan minden évben, idén is megvásárolhatóak.  

 

Karácsonyi időszakban fogyókúra, diéta ide vagy oda, egy kis édességre, süteményre vagy 

éppen egy falat csokoládéra mindannyian elcsábulunk. Nem túlzás azt állítani, hogy egy 

észak-komáromi csokoládéműhelyben valóban fantasztikus csokoládéból készülnek 

finomságok. Mindez egy elszánt, fiatal felvidéki lány kitartó munkájának gyümölcse, akinek 

legújabb kézműves csokoládéja, még a gasztronómiai Oscar-díjat is elnyerte Londonban. 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. december 18. 
15 

 

Tizenöt év elteltével újra megrendezik Kárpátalján az Ökumenikus Ifjúsági Találkozót. Az 

1990-es években indított rendezvény akkor új színt vitt a kárpátaljai magyar fiatalok életébe. 

Rendszerint Nagyszőlősön rendezték meg, ahol 5- 600 fiatal gyűlt össze. A Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség a magyar történelmi egyházakkal közösen az év végén újra életre 

hívja a találkozót Munkácson. 

 

A folyamatosan romló ukrán gazdasági helyzet miatt egyre több magyarországi település dönt 

úgy, hogy támogat egy-egy kárpátaljai községet vagy várost. Ungtarnóc, Sislóc és Botfalva 

gyakorlatilag egybeépült falvak az Ungvári járásban. Őket egy évvel ezelőtt a Budapest 

melletti város, Érd vette pártfogásába. Nemrég 5 millió forintot küldtek a 3 községnek azért, 

hogy a legégetőbb gondjaikon enyhítsenek. 

 

Az Arany- emlékév jóvoltából a közmédia egy izgalmas, formabontó versenyt hirdetett meg, 

amelyre megzenésített Arany János versekkel lehet nevezni 2018. március 2-ig. A zenei stílus 

sokféle lehet: az elektronikus zenétől egészen az akusztikus feldolgozásig bármilyen zenével 

lehet nevezni.  

 

Arany János egykori karosszéke is szerepel Kovács Ákos, Kossuth-díjas előadóművész „Egy 

óra Arany Jánossal” című nagyszalontai előadóestjén. Ákos már gyermekkorában is szavalt 

Arany verseket. Mostani verses előadóestjén a szívéhez közelálló 10 Arany verset szavalt el a 

közönségnek a költő szülővárosában. Az est különlegessége többek között az volt, hogy abban 

a református templomban lépett fel, ahol Arany Jánost 200 évvel ezelőtt megkeresztelték. 

 

Öt kontinens 

2017. december 16. – Duna World 

 

A Kanadában élő Eszterhai Katalin gyermekkorát Pécsen töltötte. Itt ismerkedett meg 14 éves 

korában Kodály Zoltánnal, aki óriási hatással volt rá. Nemcsak hogy megszerettette vele a 

zenét, de életre szóló tanácsokkal is megajándékozta a zeneszerző, Kodály Zoltán, akinek idén 

nemcsak halála 50. évfordulójára emlékeztünk, de épp december 16-án ünnepeljük 

születésének 135 évfordulóját is. 

 

1956-ban Gyenes Charlie 19 éves volt. A Parlamentnél lévő események részese lett és ez 

meghatározta további sorsát. Amerikába kerülve évtizedekig az üzleti életben dolgozott, majd 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-12-16-i-adas/
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saját ötletei, tervei alapján fejlesztette ki találmányát. Olyan speciális antennákat, amelyekre 

a NASA is felfigyelt. 

 

Franciaországban magyar nyelvű lektorok, Strassbourgban és Párizsban dolgoznak. 

Párizsban három egyetemen van magyar nyelvű szak, a franciák körében is nagy az 

érdeklődés a magyar nyelv tanulása iránt.  

 

A magyar Máltai Szeretetszolgálattal szorosan együttműködve szervezi magyarországi segítő 

akcióit egy minnesotai szervezet. 2015-ben néhány magyar és amerikai önkéntes arra 

vállalkozott, hogy orvosi eszközökkel segítse a magyarországi, erdélyi és kárpátaljai 

egészségügyi intézményeket. Az adományok szétosztásában a magyar Máltai Szeretetszolgálat 

aktívan részt vesz. 

 

Az otthontól távol is magyarként élik meg a karácsony minden pillanatát az amerikai 

magyarok. Néhány nappal az ünnep előtt ellátogattunk egy Los Angelesben élő magyar 

családhoz. A szülők célja, hogy a gyerekek ismerjék a karácsonyi magyar szokásokat. 

 

Szuromi Jenő kolbászt tölt, örökös tag egy néptánc csoportban és mindig talál beszédtémát az 

ismerős és ismeretlen magyarokkal. Mindez akár szokványos is lehetne, de Szuromy Jenő 

nem Magyarországon, hanem Camberrában él. A férfi és felesége három kisgyermekkel 

költözött ki Ausztráliába a rendszerváltozás idején.  

 

Kárpát Expressz 
2017. december 17. – M1 

Zentai gazdanapok 

Történelmi hazánk egyik éléskamrája mindig is Délvidék volt. A Zenati gazdanapok nevű 

rendezvényre látogatott el a Kárpát Expressz stábja. 

 

Sikeres vállalkozás Nagykaposon 

Nagykaposon hozta létre a helyi születésű Bodnár testvérpár a Felvidék keleti régiójának egyetlen 

olyan manufaktúráját, amely természetes, organikus kozmetikumok készítésével foglalkozik. 

Látogatás Bihardiószegen 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-12-17-i-adas-7/
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Debrecentől mintegy 40 km-re, a partiumi Bihardiószegen járunk. A falu lakóinak van mire 

büszkének lenniük, hiszen 1604-ben Bocskai István itt aratott fényes győzelmet az osztrák hadak 

felett. A fejedelem emlékét ma is hűen őrzik. 

Bemutatkozik a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület 

A sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület fő tevékenysége az elsősegélynyújtás és az oktatás. Velük 

ismerkedhetünk meg a Kárpát Expressz adásában. 

 

 

 

 


