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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A politikai alkuk kockázatait, a román-magyar viszony sérülékenységét mutatta 
meg az erdélyi magyarság 2017-es éve  
2017. december 29. – MTI, Krónika, mandiner.hu, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a román kormánykoalíció pártjai 

politikai alkudozásának a kockázatait, a román-magyar viszony sérülékenységét mutatta meg 

az erdélyi magyarság 2017-es éve. Az RMDSZ a 2016 decemberében hatalomra jutott 

baloldali-liberális kormánykoalíció parlamenti támogatásáról írt alá megállapodást, mert a 

hatalomtól remélte a kisebbségi jogok bővítését. Miközben a jogok bővítésében csak parányi 

lépést sikerült tennie, a szövetség  presztízsveszteséget szenvedett el amiatt, hogy támogatta a 

koalíció erősen vitatott döntéseit.  Erős indulatokat váltott ki Kelemen Hunor RMDSZ-

elnöknek az a kijelentése is, hogy az erdélyi magyaroknak nincs mit ünnepelniük december 

elsején, az Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó 1918-as gyulafehérvári 

román nagygyűlés évfordulóján. A kijelentés ritka egységbe kovácsolta az erdélyi 

magyarságot, de alig akadt román támogatója.  

 

Pásztor István: az elnökválasztás és a vajdasági gazdaságfejlesztési program volt 
a két legfontosabb esemény idén 
2017. december 29. – MTI, Vajdaság.ma, hirado.hu, Webrádió 

Országos szempontból az áprilisi szerbiai elnökválasztás, vajdasági magyar szempontból 

pedig a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának kiteljesedése volt a két 

legfontosabb esemény idén - hangsúlyozta az MTI-nek nyilatkozva Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A politikus kiemelte, hogy az elnökválasztás 

előtt komoly döntést hozott a VMSZ, és két választás után először döntött úgy, hogy a 

vajdasági magyar közösségnek nem lesz elnökjelöltje. Ehelyett a Szerb Haladó Párt (SNS) 

elnökjelöltje, Aleksandar Vucic akkori miniszterelnök mellé álltak.  

 

2017 a kárpátaljai magyarság legnehezebb éve a független Ukrajna kötelékében 
2018. január 1. – MTI, Kárpátalja, Magyar Idők 

A legnehezebb évet zárta a 26 esztendeje függetlenné vált Ukrajna kötelékében 2017-ben 

a kárpátaljai magyar közösség, amelyet a lakosság egészét sújtó, egyre mélyülő - az 

anyaországi támogatások által jelentős mértékben enyhített - szociális-gazdasági válság 

mellett az államilag vezérelt nemzetiségi elnyomás réme is mind jobban 

fenyeget. A kárpátaljai magyarságot létében fenyegető, a nemzetiségek anyanyelvű oktatását 

az első négy osztályra korlátozó új ukrán oktatási törvény szeptember 5-i elfogadása után 

a kárpátaljai magyarok - az anyaország átfogó nemzetközi támogatása mellett - Ukrajnában a 

leghatározottabban léptek fel a jogszabály ellen, amivel az ukrán hatalmi és nacionalista 

körök még bőszebb reakcióját váltották ki.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mti-evertekelo-az-erdelyi-magyarsag-megtapasztalta-a-politikai-alkuk-kockazatait-a-magyarnroman-viszony-serulekenyseget
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mti-evertekelo-az-erdelyi-magyarsag-megtapasztalta-a-politikai-alkuk-kockazatait-a-magyarnroman-viszony-serulekenyseget
https://www.vajma.info/cikk/tukor/7435/Pasztor-Istvan-Az-elnokvalasztas-es-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-program-volt-a-ket-legfontosabb-esemeny-iden.html
https://www.vajma.info/cikk/tukor/7435/Pasztor-Istvan-Az-elnokvalasztas-es-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-program-volt-a-ket-legfontosabb-esemeny-iden.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/01/01/evertekelo-2017-karpataljai-magyarsag-legnehezebb-eve-fuggetlen-ukrajna-kotelekeben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 2. 
2 

 

Kárpátalján is jó magyarnak lenni 
2017. december 27. – Magyar Idők 

Kárpátalja magyar lakosságának megtartása elképzelhetetlen lenne az anyaország és a civil 

szervezetek támogatása nélkül. A milliárdos fejlesztésekből azonban a térség minden lakosa, 

az ukránok és ruszinok is profitálnak, ráadásul elősegíthetik a gazdaság megélénkülését a 

határ mindkét oldalán – fejtette ki a Magyar Időknek adott interjújában a régióért felelős 

kormánybiztos. Grezsa István kitért arra is, hogy a Budapest és Kijev közötti politikai 

feszültség kevéssé van jelen Kárpátalja mindennapjaiban, ahol a magyar állam által szervezett 

nyelvoktatásra eddig körülbelül 13 ezer ukrán és ruszin iratkozott be, részben a 

magyarországi munkavállalás reményében, részben pedig azért, mert a térségben a többségi 

nemzethez tartozók is előszeretettel járatják magyar óvodába és iskolába a gyermekeiket. 

 

Jankovics Róbert lett a HMDK új elnöke 
2017. december 29. – MTI, gondola.hu 

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnök, parlamenti képviselő lett a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének (HMDK) új elnöke, ő volt az egyedüli induló és a drávaszögi 

Újbezdánban pénteken megtartott tisztújító közgyűlésen egyhangúlag támogatták 

megválasztását. Jankovics Róbert Jakab Sándort váltotta a HMDK élén. A pártnak négy új 

alelnöke is lesz, akiket az országos elnökség választ majd még. Az új ügyvezető elnök 

Matijevic Oliver lett. 

 

Határon túli magyar műemlékek megmentését támogatja a kormány 
2017. december 22. – MTI, hirado.hu 

Megszületett a Rómer Flóris Terv nyílt felhívásának eredménye, a 45 millió forintos keretet 

tizenhat veszélyeztetett állapotú, határon túli magyar vonatkozású műemlék megmentésére 

fordítják - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.Felidézték: veszélyeztetett 

állapotú, határon túli magyar vonatkozású műemlékek megmentésére várt 

kezdeményezéseket a Miniszterelnökség. Az április 20-án megjelent, 45 millió forint 

összértékű felhívásra 25 érvényes kérelem érkezett, 101,6 millió forint összértékben.  

 

Januártól még több támogatásra számíthatnak a magyar családok 
2017. december 28. – MTI, karpatalja.ma 

Januártól még több támogatásra számíthatnak a családok – jelentette ki az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára 

szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin elmondta, hogy 2018 a családok éve 

lesz, amelyben még jelentősebben tudják segíteni a gyermekvállalás előtt állókat, a gyermeket 

nevelőket és a gyermekeket. Január elsejével indul a Köldökzsinór program, amely azokat 

szólítja meg, akiknek magyar gyermeke nem Magyarország közigazgatási határain belül 
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http://magyaridok.hu/belfold/karpataljan-jo-magyarnak-lenni-2614030/
https://gondola.hu/hirek/216979-Jankovics_Robert_lett_a_HMDK_uj_elnoke.html
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2017/12/22/hataron-tuli-magyar-muemlekek-megmenteset-tamogatja-a-kormany/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/januartol-meg-tobb-tamogatasra-szamithatnak-a-magyar-csaladok/
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születik, hanem bárhol másutt a világon. Ezen szülők is jogosultakká válnak az egyszeri 64 

125 forintos anyasági támogatásra, valamint egy babakötvényre Start-számlával. 

 

Évente 1,7 milliárd forintot ad a határon túli közösségek fejlesztésére a 
kormány 
2017. december 30. – MTI, Krónika  

A kormány a határon túli magyar kultúra ápolása, különösen a határon túli magyar 

közösségek aktivitásának fejlesztése érdekében évente 1,7 milliárd forinttal támogatja 

az erdélyi kulturális közösségi mintaprogramot - derült ki a Magyar Közlönyből. A pénteken 

megjelent kormányhatározat szerint az idei és a 2018-as költségvetésben 1,67 milliárd 

forintot különítenek el a programra, 2019-től pedig beépítik a központi költségvetésbe az 

ugyanekkora összegű támogatást.  

 

A tüntetések éve volt az idei Romániában 
2017. december 29. – MTI, Magyar Idők, maszol.ro 

Romániában a rendszerváltás utáni legnagyobb tüntetések és a Bukarestben egyébként 

megszokott kisebb-nagyobb kormányválságok jegyében telt el a 2017-es esztendő, miközben 

az ország az európai uniós szinten kiugró gazdasági növekedésének hozadékát nem 

beruházásokra, hanem a bérek emelésére fordította. Mindennek hátterében a 2016-os 

parlamenti választásokat fölényesen megnyerő Szociáldemokrata Párt (PSD) és annak elnöke, 

Liviu Dragnea képviselőházi elnök állt. A belpolitika színpadán a PSD egyetlen komolyabb 

erőt képviselő ellenfele - a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) éléről 2014-ben az ország 

legfőbb közméltóságává választott - Klaus Iohannis államfő maradt, a választási kudarcot 

feldolgozni képtelen parlamenti ellenzék szerepét pedig az utca vette át. 

 

Végrehajtási utasítások nélkül lépnek hatályba a anyanyelvhasználatot 
elősegítő román törvénymódosítások 
2017. december 28. – MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Végrehajtási utasítások nélkül lépnek hatályba január elsejétől Romániában azok az 

áprilisban elfogadott törvénymódosítások, amelyek a kórházakban és szociális 

intézményekben segítik elő a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát. Korodi Attila, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője az MTI-nek 

elmondta: sem az egészségügyi minisztérium, sem a munka és szociális szolidaritás 

minisztériuma nem dolgozta ki a hatályba lépés előtt a törvénymódosítások végrehajtási 

utasításait. Korábban a törvénymódosítást kezdeményező RMDSZ azt közölte: 

nagymértékben a végrehajtási utasításokon múlik, hogy a törvénymódosítás valóban 

kiterjeszti-e az anyanyelvhasználat jogát az egészségügyre és a szociális intézményekre. 
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https://kronika.ro/kulfold/evente-17-milliard-forintot-ad-a-hataron-tuli-kozossegek-fejlesztesere-a-magyar-kormany
https://kronika.ro/kulfold/evente-17-milliard-forintot-ad-a-hataron-tuli-kozossegek-fejlesztesere-a-magyar-kormany
http://magyaridok.hu/kulfold/tuntetesek-eve-volt-az-idei-romaniaban-2624284/
http://itthon.transindex.ro/?hir=49978
http://itthon.transindex.ro/?hir=49978
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A román parlament elé terjesztette a Székelyföld autonómiatervezetét Kulcsár-
Terza József MPP-képviselő 
2017. december 22. – MTI, Krónika 

Egyéni törvényjavaslatként iktatta a bukaresti képviselőházban Székelyföld 

autonómiatervezetét pénteken Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő. Erről a 

Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke, aki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) jelöltlistáján szerzett parlamenti mandátumot és az RMDSZ képviselőházi 

frakciójának tagja, közleményben tájékoztatta a sajtót. A politikus a Székelyföld Autonómia 

Statútumát abban a formában terjesztette a parlament elé, ahogyan azt a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) kidolgozta és elfogadta. 

 

Szili Katalin közleményben üdvözölte Kulcsár-Terza József lépését 
2017. december 22. – MTI, kormany.hu 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott közleményben üdvözölte Kulcsár Terza József lépését, 

amellyel az RMDSZ frakció Magyar Polgári Párti tagjaként a román parlament elé terjesztette 

a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és elfogadott Székelyföld autonómia statútumát. A 

miniszterelnöki megbízott kiemelte: lépése az európai szubszidiaritás elvének, valamint a 

szuverenitás tiszteletben tartásának megfelelve nem csupán Románia és Magyarország között 

segíti elő a párbeszédet az önigazgatás kérdésében, hanem előmozdítja az együttműködést a 

romániai magyar pártok, mozgalmak, civil szervezetek között. 

 

Autonómiatervezet mint egyéni törvényjavaslat: az alkotmánnyal „takarózik” az 
RMDSZ és az MPP-elnök  
2017. december 27. – Krónika 

Az alkotmányossági akadályok miatt nem látnak sok esélyt arra az RMDSZ és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) Krónikának nyilatkozó politikusai, hogy a parlament vitára fogja bocsátja 

a Kulcsár-Terza József MPP-s háromszéki parlamenti képviselő által pénteken egyéni 

törvényjavaslatként iktatott székelyföldi autonómiatervezetet. Korodi Attila, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője lapunk megkeresésére nem adott egyértelmű választ arra, hogy 

parlamenti szavazás esetén kiállnak-e a statútum mellett. Biró Zsolt MPP-elnök pártsikerként 

értékeli a tervezet iktatását, holott nem írta alá.  

 

A PSD elnöke ismét a katolikus iskola megalapítása mellett érvelt 
2017. december 22. – MTI, maszol.ro 

A marosvásárhelyi római katolikus gimnázium megalapítása mellett érvelt pénteken Liviu 

Dragnea, a román kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, aki 

értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy egyesek továbbra is ellenzik a tanintézmény 

megalapítását. A politikus pénteken nyilatkozott a kérdésről. Az Agerpres hírügynökség 

szerint elmondta: nem lát semmilyen problémát az iskola megalapításában, és úgy vélte, ez a 

téma el van túlozva. Megállapította: egyesek továbbra is olajat akarnak önteni a tűzre, 

miközben mindenki el akarja oltani a lángokat. 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulcsar-terza-jozsef-egyenileg-benyujtotta-a-parlamentben-az-sznt-autonomiatervezetet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulcsar-terza-jozsef-egyenileg-benyujtotta-a-parlamentben-az-sznt-autonomiatervezetet
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/szili-katalin-kozlemenye20171222
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiatervezet-mint-egyeni-torvenyjavaslat-az-alkotmannyal-btakarozikr-az-rmdsz-es-az-mpp-elnok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiatervezet-mint-egyeni-torvenyjavaslat-az-alkotmannyal-btakarozikr-az-rmdsz-es-az-mpp-elnok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90161-a-psd-elnoke-ismet-a-katolikus-gimnazium-megalapitasa-mellett-ervelt
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Közösen dönthetünk a sorsunkról 
2017. december 28. – szekelyhon.ro 

Bizakodó a magyar–román viszonyt próbára tevő marosvásárhelyi iskolaüggyel kapcsolatban 

Magyarország új csíkszeredai főkonzulja. A marosvásárhelyi származású Tóth László a 

lapcsaládunknak adott interjúban a fiatal külhoni magyar állampolgárokat is megillető 

életkezdési, illetve anyasági támogatásról is beszámolt. Tóth László kiemelte: Magyarország 

támogatja a helyi magyarság azon törekvését, hogy iskolát alapítson, és ezáltal biztosítva 

legyen a gyermekeik anyanyelvű oktatása. 

 

Fizetett a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, biztonságban a Bolyai Líceum 
2017. december 28. – transindex.ro 

Marosvásárhely polgármesteri hivatala a Marosvásárhelyi RMDSZ és az önkormányzati 

frakció közbenjárására kifizette a Református Egyháznak a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és 

a Református Kollégiumnak otthont adó ingatlan elmaradt lakbérköltségeit. Fontosnak 

tartjuk, hogy biztonságban tudjuk a magyar oktatást Marosvásárhelyen, és ennek megóvása 

érdekében mindent meg fogunk tenni a jövőben is - fogalmazott ennek kapcsán Magyary 

Előd, az RMDSZ-frakció vezetője. 

 

Közérdekű információk közlésére kötelezte a törvényszék az RMDSZ-t 
2017. december 23. – MTI, Krónika  

A Kolozs megyei törvényszék egy sor közérdekű információ közzétételére kötelezte elsőfokú 

ítéletében a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ). A csütörtökön kimondott 

ítéletet a romániai bíróságok portálja közölte a hét végén. Az RMDSZ-t az Átlátszó Erdély 

portál perelte be, miután a szövetség elutasította, hogy a gazdálkodására vonatkozó részletes 

információkat közöljön. A portál azt szerette volna megtudni, hogy mire költötte a szövetség 

azt a mintegy 28 millió eurónak (8,68 milliárd forint) megfelelő összeget, amelyet az az 

utóbbi hat évben az erdélyi magyar nemzeti közösség képviselőjeként kapott a román 

költségvetésből. 

 

Kelemen Hunor: a párhuzamos államot emlegetők érvei nem racionálisak 
2017. december 28. – maszol.ro 

Különbséget kell tenni a kormánypárti politikusok által emlegetett párhuzamos és a mély 

állam között – véli Kelemen Hunor. Az utóbbi létezését az RMDSZ elnöke egyértelműnek 

tartja, ám szerinte a párhuzamos államot emlegetők érvei nem racionálisak.  A politikus 

csütörtökön, egy csíkszeredai sajtóbeszélgetésen értekezett erről. Arra reagált, hogy a PSD-

ALDE koalíció vezetői ez elmúlt hónapokban több ízben is hangoztatták, hogy az úgynevezett 

párhuzamos állam irányítói az erőszakszervezetek révén tiporják az állampolgári jogokat, a 

szálak pedig Klaus Johannis államfő kezében futnak össze. 

 

A romániai tüntetések szervezői folytatni akarják az utcai tiltakozásokat 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kozosen-donthetunk-a-sorsunkrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=49979
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozerdeku-informaciok-kozlesere-kotelezte-a-torvenyszek-az-rmdsz-t
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90325-kelemen-hunor-a-parhuzamos-allamot-emleget-k-ervei-nem-racionalisak
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_romaniai_tuntetesek_szervezoi_folytatni_akarjak_az_utcai_tiltakozasokat
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2017. december 27. – MTI, Webrádió 

A romániai tüntetések szervezői bejelentették, folytatni akarják az utcai tiltakozásokat, és 

elégedetlenségüknek adtak hangot a Mihai Tudose miniszterelnökkel szerdán folytatott 

tárgyalásuk eredménytelensége miatt. Tudose szerdán fogadott a hivatalában 43 civil 

szervezetet, amelyek az elmúlt hónapok utcai megmozdulásain résztvevő emberek 

képviselőiként határozták meg magukat. A megbeszélés után Mihai Politeanu, a Románia 

Kezdeményezés nevű civil szervezet vezetője elmondta: a civileknek egy fő üzenetük volt a 

miniszterelnökhöz, azt kérték tőle, vesse latba hivatali hatáskörét és akadályozza meg, hogy 

Románia "letérjen a demokrácia útjáról". 

 

Antal Árpád: a magára-utaltság ellenére is jól fejlődött Sepsiszentgyörgy  
2017. december 28. – szekelyhon.ro 

Idén nem érkeztek Európai Uniós pénzek, saját költségvetésből kellett fejleszteni a várost, 

állapította meg csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere. A Kovásznai megyeszékhely vezetője rámutatott, számításai szerint a jövő 

esztendő sem lesz könnyű pénzügyi szempontból, hiszen a személyi jövedelemadó 

csökkentésével 7 millió lejt vett el Sepsiszentgyörgytől a kormány, ám jövőben már érkeznek 

uniós pénzek, és 2019-ben is számítanak nagyobb mennyiségű EU-s forrásra. 

 

Előtérbe kerülnek a női vállalkozók  
2018. január 1. – szekelyhon.ro 

Kiváló évet zárt 2017-ben a 25. évfordulóját ünneplő Udvarhelyszéki Kis- és 

Középvállalkozások Szövetsége: tagjai az elmúlt évben 167 ezer lejt takarítottak meg. 

Ugyanakkor a vállalkozói szövetség tevékenységének eredményeképpen a szakoktatás 

fejlesztésében és a következő vállalkozó generáció kinevelésében is jelentős lépések történtek.  

 

Menyhárt József: „Aki feltette a kolompot, kolompoljon” 
2017. december 28. – Felvidek.ma 

Menyhárt József másfél évvel ezelőtt vette át a Magyar Közösség Pártjának vezetését. Azóta 

végigjárta a magyarok által lakott régiókat, elindult az óvodafejlesztési program, a 

gazdaságélénkítő program, és lezajlottak a megyei választások.  

 

Felvidék hazatért – a 80. évfordulóra készülünk! 
2017. december 27. – Felvidek.ma  

Jövőre lesz nyolcvan esztendeje, hogy bebizonyosodott: a Nagy Háborút lezáró 

békeszerződések nem örökkévalóak. 1938. november 2-án az első bécsi döntés 

eredményeként újból magyarrá válhatott a Felvidék és Kárpátalja déli része, amikor a csonka 

Magyar Királysághoz visszakerült 11.927 négyzetkilométer terület, amelynek 1.058.000 

lakosából 86,5 százalék volt magyar. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-a-magara-utaltsag-ellenere-is-jol-fejlodott-sepsiszentgyorgy
https://szekelyhon.ro/aktualis/eloterbe-kerulnek-a-noi-vallalkozok
http://felvidek.ma/2017/12/menyhart-jozsef-aki-feltette-a-kolompot-kolompoljon/
http://felvidek.ma/2017/12/felvidek-hazatert-a-80-evfordulora-keszulunk/
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Az idei esztendő két felvidéki magyar csodája 
2017. december 29. – Felvidek.ma 

2017-ben két rendkívüli eseménynek voltam tanúja a Felvidéken. Augusztus 

tizenkilencedikén két méter magas, szépséges szobrot avattak Királyfiakarcsán, szeptember 

tizenhatodikán pedig átadták az ámulatba ejtő Esterházy János Zarándokközpontot  

Alsóbodokon. Azóta láthatjuk a Csallóköz szívében a Magyarok Nagyasszonyát a Szent 

Koronával, és imádkozhatunk Esterházy János huszadik századi vértanúnk végső 

nyughelyénél a Zoboralján, segítségét kérve. 

 

Somorjai gimnazisták sikere Budapesten 
2017. december 29. – Felvidek.ma 

A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017 

szeptemberében „Demokrácia 1×1” néven hirdette meg vetélkedőjét a Kárpát-medencei 

középiskolás diákok számára. A verseny három fordulóból állt s témakörei között szerepelt a 

demokrácia, az emberi jogok, az állampolgárság, a választási rendszer, valamint az Európai 

Unió. 

 

Különvonattal a kilencven éves Gombaszögre 
2017. december 29. – Felvidek.ma 

Hagyományosan december 29-én, Komáromban tartotta sajtótájékoztatóját a Gombaszögi 

Nyári Tábor szervezőbizottsága. Tagjai, Orosz Örs, Bilás Zsuzsanna és Stubendek Attila a 

2017-es év kiértékelése mellett beszéltek az ifjúsági tábor fejlesztéseiről, a várható 

újdonságokról, valamint kihirdették a „Ki lépjen fel Gombaszög nagyszínpadán“ szavazás 

nyertesét, aki egy egész hetes bérletet nyert Gombaszögre – július 16 és 22 között. 

 

Megjelent a Felvidéki Magyarok 2017/4. száma 
2017. december 31. – Felvidek.ma 

Egy évvel ezelőtt „kincstári optimizmust” kívántunk a 2017-es esztendőre. Tudtuk, új 

megmérettetések várnak ránk, és ahogy természetes, most visszatekintünk néhányra. A 

felvidéki magyar közösség idei legnagyobb horderejű társadalmi eseménye minden bizonnyal 

„Esterházy Jánosunk hazaérkezése volt”. Ezzel összefüggésben beszélgettünk a mártír gróf 

lányával, Esterházy Malfatti Alice asszonnyal, aki elmondta: „életem legszebb napjaként 

éltem át a szeptember 16-i temetést, 70 évvel apám halálra ítélése és 60 évvel mírovi 

mártírhalála után”. 

 

„Terveink nem fiókba zárt hangzatos ígéretek…” 
2017. december 31. – Felvidek.ma 

Elért eredmények, megvalósított tervek, további célok. Minderről a felvidéki magyarság 

megmaradásáért, a régiók fejlődéséért tevékenykedő Őry Pétert, a Magyar Közösség Pártja 

Országos Tanácsának elnökét kérdeztük, aki egyúttal Csallóközcsütörtök polgármestere és a 
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http://felvidek.ma/2017/12/az-idei-esztendo-ket-felvideki-magyar-csodaja/
http://felvidek.ma/2017/12/somorjai-gimnazistak-sikere-budapesten/
http://felvidek.ma/2017/12/kulonvonattal-a-kilencven-eves-gombaszogre/
http://felvidek.ma/2017/12/megjelent-a-felvideki-magyarok-20174-szama/
http://felvidek.ma/2017/12/terveink-nem-fiokba-zart-hangzatos-igeretek/
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Pro Civis Polgári Társulás elnöke. Ezáltal a mindennapi teendői, kötelességei teljes rálátást 

biztosítanak számára az önkormányzatiságra, a politikára, a kétnyelvűsítés szükségességére. 

 

Pásztor István: 2017 áttörés jellegű év volt 
2017. december 27. - Pannon RTV 

Embert próbáló, de sikeres évnek értékelte a 2017-es esztendőt hagyományos évzáró 

fogadásán Újvidéken Pásztor István. A Vajdasági Parlament és a VMSZ elnöke a Pannon 

RTV-nek elmondta: idén mindent megtettek, hogy az elvándorlás megálljon vagy lassuljon. 

Aláhúzta: ennek a célnak a teljesítése érdekében politizáltak a szerbiai országos 

törvényhozásban, a vajdasági érdekérvényesítésben, és bonyolították le azokat a 

programokat, amelyeket a magyar kormány segítségével indítottak el, illetve folytattak. 

 

Jövőre is folytatódik a vajdasági egészségügyi intézmények fejlesztése 
2017. december 27. - Pannon RTV 

A 2017-es évben csaknem kétmilliárd dinárral támogatta a Tartományi Egészségügyi 

Titkárság az általa működtetett intézményeket Vajdaságban. Vajdaságban az egészségházak 

korszerűsítésére 338 millió dinárt különítettek el a büdzséből, kórházakba és 

szakambulanciákba pedig 803 millió dinárt fektettek. 

 

Köztársasági támogatást kap a magyarkanizsai önkormányzat 
2017. december 28. - Pannon RTV 

A szerb kormány 50 millió dináros támogatást nyújt Magyarkanizsa községnek, ezzel pedig 

társfinanszírozóként részt vesz a város szennyvíztisztító-rendszerének felújításában és 

kibővítésében. A résztámogatásról, valamint a község és a kormány együttműködéséről a 

Városházán tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek. 

 

Az MNT elfogadta a 2018-as költségvetését 
2017. december 29. - Pannon RTV 

A képviselők több fontos témáról is vitáztak. Az MNT stratégiájáról is szavaztak. Emellett az 

idei évi büdzséjének módosításáról és a 2018-as költségvetésről is döntöttek. A Magyar 

Nemzeti Tanács általános stratégiai tervezéséről szóló határozatot kisebb vita után végül 

elfogadták a képviselők. Az MNT 2017-es költségvetésnek módosításáról és a 2018-as 

büdzséről is döntöttek. Joó Horti Lívia, a Magyar Mozgalom képviselője úgy látja: a tanács 

költségvetési tételeinek a legnagyobb hányadát a magyar kormánytól kapott támogatások 

teszik ki, a szerb államtól, pedig aránytalanul kevés pénzt kap az MNT. 

 

A megkezdett fejlesztéseket folytatja jövőre az MNT 
2017. december 29. - Pannon RTV 

Az MNT elnöke a Pannon RTV-nek nyilatkozva kifejtette: a 2018-as évi költségvetés és a 

munkaterv elfogadása volt az egyik legfontosabb feladat. A Magyar Nemzeti Tanács 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-2017-attores-jellegu-ev-volt
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jovore-folytatodik-vajdasagi-egeszsegugyi-intezmenyek-fejlesztese
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/koztarsasagi-tamogatast-kap-magyarkanizsai-onkormanyzat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ulesezett-magyar-nemzeti-tanacs
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megkezdett-fejleszteseket-folytatja-jovore-az-mnt
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programjával kapcsolatos konkrétumokról kellene véleményütköztetést folytatni az üléseken 

- mondta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke a Pannon RTV-nek nyilatkozva kifejtette: a 2018-as 

évi költségvetés és a munkaterv elfogadása volt az egyik legfontosabb feladat. Ezzel lehetőség 

nyílik arra, hogy az elkezdett fejlesztéseket az eddigi ütemben folytathassák a következő 

esztendőben is. 

 

Támogatás a fiatal gazdáknak 
2017. december 29. - Pannon RTV 

A mezőgazdasági minisztérium idén első alkalommal hirdetett meg 40 évnél fiatalabb gazdák 

számára pályázatot. Ezeknél a pályázatoknál a beruházás 60-70 százalékát megtérítik és akár 

tízezer euró is járhat egy-egy termelőnek. A szerződések ünnepélyes átadására Újvidéken 

került sor. 

 

Milyen volt 2017 a VMSZ számára? 
2017. december 30. - Pannon RTV 

Évet értékelt a vajdasági magyar párt Újvidéken. Hagyományos újévi évértékelőt és fogadást 

tartott a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezete. Beszámoltak az év közben elvégzett 

munkáról és eredményekről, továbbá ismertették a 2018-as évi terveket. 

 

A sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak emléket állító múzeum nyílt Ungváron 
2017. december 28. – MTI, mno.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A GULÁG-GUPVI Emlékév keretében, a Gulág Emlékbizottság támogatásával megnyílt a 

sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak emlékmúzeuma csütörtökön Ungváron. A Kárpátaljai 

Nemzetiségek Házában létrehozott emlékmúzeumot megnyitó beszédében Dupka György, a 

Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára, gulágkutató fontos fejleménynek nevezte, hogy a 

sztálinizmus áldozatainak immáron nem csak a szolyvai emlékparkban, hanem a kárpátaljai 

megyeszékhelyen is sikerült emléket állítani. Hozzátette, az emlékmúzeum az 1944 

novemberében sztálini lágerekbe elhurcolt 30 ezer kárpátaljai magyar férfi tragédiája mellett 

részletesen bemutatja a térség német és ruszin-ukrán lakossága, valamint az egyházak és az 

értelmiség ellen a szovjet hatóságok által elkövetett megtorlásokat.  

 

Merényletek, kibertámadások és egy vihart kavaró oktatási törvény határozta 
meg Ukrajna 2017-es évét 
2018. január 1. – MTI, Webrádió, Kárpátalja 

Több politikai indíttatású merénylet, kibertámadás érte idén Ukrajnát, amelyek mögött Kijev 

szerint Oroszország áll, súlyosbodott a válság a kelet-ukrajnai fronton, és eközben 

megromlott a magyar-ukrán viszony az új oktatási törvény elfogadása miatt. Ukrajna számára 

kedvező fejlemény is történt viszont 2017-ben: megkapták az ukrán állampolgárok júniusban 

a vízummentes beutazási engedélyt az európai uniós országokba, amelyre a 2013 végén 

kezdődött kijevi Majdan-tüntetések óta vártak. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tamogatas-fiatal-gazdaknak
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/milyen-volt-2017-vmsz-szamara
https://mno.hu/hatarontul/a-sztalinizmus-karpataljai-aldozatainak-emleket-allito-muzeum-nyilt-ungvaron-2436617
http://webradio.hu/hirek/kulfold/evertekelo_-_merenyletek_kibertamadasok_es_egy_vihart_kavaro_oktatasi_torveny_hatarozta_meg_ukrajna_2017-es_evet
http://webradio.hu/hirek/kulfold/evertekelo_-_merenyletek_kibertamadasok_es_egy_vihart_kavaro_oktatasi_torveny_hatarozta_meg_ukrajna_2017-es_evet
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Magyar ösztöndíjak ukrán diákoknak 
2017. december 28. – karpatalja.ma 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma közölte, hogy az oktatási csereprogramok 

keretében Magyarország kormánya ösztöndíjakat biztosít ukrán diákok számára 

magyarországi tanulmányok folytatására a 2018–2019-es tanévre – jelentette az UNIAN 

hírügynökség. „Negyven ösztöndíj bachelor- és mesterprogramokra humán, 

társadalomtudományi, műszaki és orvosi képzésekre; 20 ösztöndíj teljes ciklusú magiszteri 

programokra műszaki és orvosi területeken; 40 ösztöndíj posztgraduális képzésre bármely 

területen” – tudjuk meg a tárca weboldalán megjelent tájékoztatásból. 

 

Segítség az egészségügynek, ajándék a gyerekeknek 
2017. december 30. – Kárpátalja 

December 28-án tartotta szokásos évzáró gyűlését az 1920-ban alapított Vitézi Rend 

Kárpátalján működő törzskapitánysága. A beregszászi Európai Magyar Házban megtartott 

gyűlésen értékelték az elmúlt évet, megvitatták jövő évi terveiket és döntöttek a németországi 

törzskapitányság által megyénknek felajánlott három mobil, akkumulátorról működtethető 

EKG - defibrillátor berendezés sorsáról, valamint kitüntetéseket nyújtottak át. A Kárpátaljai 

Törzskapitányság kisebb delegációval ellátogatott a bátyúi orvosi rendelőbe, és 

édességcsomaggal megajándékozták a Nagybakosban vasárnapi magyar iskolába járó 55 

gyereket. 

 

Évösszegző téli tárlat nyílt Ungváron 
2017. december 30. – Kárpátalja 

Múlt csütörtökön Ungváron a Boksay József Szépművészeti Múzeumban megnyílt a 

Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának téli tárlata. A 

megnyitóünnepségen egy mecénás és egy alkotó vehette át a Kárpátaljai Képző- és 

Iparművészek Révész Imre Társasága, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által közösen alapított Révész Imre-díjat, amelyet 

művészek és művészetpártolók is megkaphatnak. 

 

Egy tonnányi szépirodalom öt kárpátaljai településnek 
2017. december 24. – Kárpátalja 

Öt kárpátaljai település számára gyűjtöttek szépirodalmat Miskolcon. A gyűjtés a Küldj egy 

könyvet Kárpátaljára elnevezésű akció keretein belül indult, melyet a DVTK szurkolói 

hirdettek meg. A kezdeményezéshez csatlakozott Miskolc Megyei Jogú város önkormányzata 

és képviselői testülete is. 

 

Sok vendég, új néptánccsoport Felsőpulyán 
2017. december 27. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-osztondijak-ukran-diakoknak/
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/30/segitseg-az-egeszsegugynek-ajandek-gyerekeknek
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/30/evosszegzo-teli-tarlat-nyilt-ungvaron
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/24/egy-tonnanyi-szepirodalom-ot-karpataljai-telepulesnek
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2886250/
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A magyar báltól a karácsonyi ünnepségekig tartott az év a Közép-Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület számára. A heti foglalkozásokat is sokan látogatják, nemrégiben pedig egy 

néptánccsoport is alakult. 

 

2017 eredményei a BMKE csoportjainál 
2017. december 29. – volksgruppen.orf.at 

Sikeres évet tudhat maga mögött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az egyesület 

csoportjai fellépések sorát teljesítették, a Stúdióünnepen és nemrég, a Licht ins Dunkel 

műsora kapcsán pedig stúdiónkban is üdvözölhettük az őrvidéki népzenészeket és 

táncosokat. 

 

Közel 200 program a Kerekasztal tagjaitól 
2017. december 29. – volksgruppen.orf.at 

17 szervezet közel 200 programjával fémjelezte az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala 

2017-es évét. A paletta a magyar oktatástól a néptáncgálákon és irodalmi eseményeken át 

egészen az egyházi ünnepekig terjedt. 

 

Ismét sikeres évet zár az UMIZ 
2017. december 31. – volksgruppen.orf.at 

Az alsóőri UMIZ - Magyar Média és Információs Központon belül több csoport, bizottság is 

működik, melyek rendezvényeikkel az elmúlt évet is gazdaggá tették. Így sikeresen működött 

az irodalmi csoport, a művészeti- és helytörténeti bizottság, a régészeti- és óvodapedagógiai 

bizottság is. A nyelvtudományi bizottság az Imre Samu Nyelvi Intézet 10 éves fennállását 

ünnepelte. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 26. – Kossuth Rádió 

 

Szent István-napi szokások 

Vas Erika néprajzkutató, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársa mesélt a Határok 

nélkül riporterének arról, hogy milyen István-napi szokásokat ismer. 

  

Sztána hagyományai 

Ő
rv

id
é

k
  

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2886464/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2886470/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2886889/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-26_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Vas Erika néprajzkutató Hunyad megyei tapasztalatai után kérdezzük meg Szűcs Brigittát, aki 

két éve a Babes Bolyai Egyetem doktorandusza volt, hogy milyen hagyományok élnek Kós 

Károly egykori lakóhelyén, Sztánán, ahol szinte minden férfit Istvánnak kereszteltek. 

  

Beszélgetés B. Kovács István muzeológussal 

 A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum régész-muzeológusának, B. Kovács Istvánnak 

óriási szerencséje volt, amikor a 80-as évek elején szenzációsnak mondható leletre bukkant 

egy Isten-család képében. A budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen régész és néprajz 

szakon végzett muzeológus azonban a másik szakmájához sem lett hűtlen, márcsak azért sem, 

mert egykori tanára, László Gyula nyomán ő is vallja, hogy a régészet a múlt néprajza, a 

néprajz a jelen régészete. 

  

Beszélgetés Dobsa Istvánnal, a KMKSZ ISZ elnökével 

A 2015. októberében tartott helyhatósági választások az összefogás szép és eredményes 

példájaként kerülhetnek be Kárpátalja magyar történelmébe. A közös lista révén magyar 

polgármesterek maradhattak helyükön vagy kerülhettek be az önkormányzatokba, még a 

megyei tanács alelnöki székébe is Barta József személyében. Dobsa István 27 évesen lett 

Kárpátalja legfiatalabb polgármestere. Elsöprő többséggel, a szavazatok több mint 80 

százalékát begyűjtve szerezte meg a Nagyszőlősi járásban található Tiszakeresztúr 

polgármesteri címét. Ma már ő a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének is az elnöke. 

  

11 éve 61 év börtönbüntetésre ítéltek öt temerini magyar fiatalt 

11 évvel ezelőtt, 2004-ben egy szerb drogdíler megverése miatt összesen 61 év 

börtönbüntetésre ítéltek öt temerini magyar fiatalembert. Ötük közül ketten szabadultak, de 

hárman még 2015-ben sem ünnepelhették szeretteik körében a karácsonyt. További részletek 

a Határok nélkül munkatársáról. 

   

Határok nélkül 

2017. december 27. – Kossuth Rádió 

 

Összefoglaló a Nemzetpolitikai Államtitkárság Szent László-évéről 

Szent László egész Európában számon tartott kiváló uralkodója volt az Árpád-háznak, ezért a 

2017-es évet Szent László emlékévnek nyilvánította a Miniszterelnökség a lovagkirály trónra 

lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az ünnepi eseményeket 

műsorunk is igyekezett nyomon követni. Ezekből hallunk ma válogatást éppen fél évvel Szent 

László napja után. A 2017-es esztendő Szent László emlékévvé nyilvánítását a Báthory-Bem 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-27_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Hagyományőrző Egyesület kezdeményezte, amelyhez megnyerték az Emberi Méltóság 

Tanácsát. Első összeállításunk a bejelentést követő sajtótájékoztatón készült. 

  

Idén ötödik alkalommal szervezték meg a Szent Lászlótól Szent Lászlóig 

kétkeréken határok nélkül biciklitúrát 

A nagyváradi Szent László-napok elő rendezvényeként idén ötödik alkalommal szervezték 

meg a Szent Lászlótól Szent Lászlóig kétkeréken határok nélkül biciklitúrát. A résztvevők 

Nagyváradról Biharkeresztesre tekertek át, hogy a határon átívelő baráti kapcsolatok 

ápolására is felhívják a figyelmet. A megnyitó a nagyváradi Szent László szobor 

megkoszorúzásával kezdődött, és a Szigligeti Színházban folytatódott a Magyar Állami Népi 

Együttes előadásával. 

 

 Ötödik Szent László napok kulturális fesztivál Nagyváradon 

A megnyitón készült összeállítás után hallgassuk meg az összegzést az ötödik Szent László 

napok kulturális fesztivál végén, amely Nagyváradon több mint 120 programot kínált az 

érdeklődőknek a kiállításoktól a konferenciákon át a koncertekig. 

  

A székelyföldi Szépvízen is erős Szent László kultusza 

A székelyföldi Szépvíz település névadó legendája szerint Szent László, amikor a kunok elleni 

háborúból hazafelé tartott, a pogány havas egyik sziklájáról leugrott a forráshoz és azt 

mondta: "Igyál, lovam, mert ez szép víz!" A falu lakóiban elevenen él a legenda, és tesznek is 

azért, hogy a kultusz tovább erősödjön. Jó alkalom erre a Szent László-év, amelybe egy egész 

hónapos ünnepséggel kapcsolódtak be. 

  

Az ’50-es évek elejétől búcsújáró hely a felvidéki Debrőd közelében lévő Szent 

László tisztás 

Már az ötvenes évek elejétől búcsújáró hely a felvidéki Debrőd közelében lévő Szent László 

tisztás, melyhez számos legenda fűződik. Az erdő sűrűjében a 13. században épült templom 

romjain 10 évvel ezelőtt növénytemplomot szenteltek fel. A Szent László templom újjáépítése 

2006 tavaszán Tamás Gábor építész tervei alapján kezdődött meg a középkori templom 

alapjainak kiásásával és megerősítésével.  

  

Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon – történelmi album 

Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon címmel mutatták be még a nagyváradi Szent 

László napokon Balázs D. Attila legújabb, szép kiadású történelmi albumát, amelyben közel 

150 képeslap szerepel többi között az 1942-es Szent László ünnepségről is. 
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28. Szent László napi kórustalálkozó 

A Szent László és a Kodály emlékév jegyében rendezték meg Tordaszentlászlón a 28. Szent 

László napi kórustalálkozót, amelyen megemlékeztek a 90 éves erdélyi zeneszerzőről, 

Birtalan Józsefről is. A településen évszázadosnál is régebbre nyúlik vissza a karéneklés 

története. 

  

44 erdélyi és magyarországi településre hívják a lovagkirály nyomába eredőket 

Ha véget is ér a Szent László-év, emlékét érdemes továbbra is ápolnunk. Annál is inkább, 

mert 44 erdélyi és magyarországi településre hívják a lovagkirály nyomába eredőket, 

amelyben útvonaltervező opció is segíti őket. A részletekről Hegedüs Csillát, az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

  

Határok nélkül 

2017. december 29. – Kossuth Rádió 

 

Beterjesztette a román parlament elé Székelyföld Autonómia Statútumát 

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő 

Beterjesztette a román parlament elé Székelyföld Autonómia Statútumát Kulcsár-Terza 

József parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt háromszéki elnöke. Az egyéni 

törvénykezdeményezésként iktatott tervezet a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és 

elfogadott autonómia-statútum. A Határok nélkül riportere kérdezte Izsák Balázst, és kért 

évértékelést a Székely Nemzeti Tanács elnökétől. 

 

Az erdélyi magyarság elmúlt évét értékelte Tőkés László EP-képviselő 

Az év során semmi nem történi az erdélyi magyarság ügyében - véli Tőkés László az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő. 

 

Évértékelő beszélgetés Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével 

Erdély után következzen a Délvidék: a Határok nélkül munkatársa Hajnal Jenőt, a Nemzeti 

Tanács elnökét Németh Ernő kérte összegzésre. 

 

Szerbiában továbbra is töretlen az érdeklődés a magyar állampolgárság 

könnyített úton történő megszerzése iránt  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-29_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Magyarország belgrádi nagykövetségén és a szabadkai főkonzulátuson továbbra is töretlen az 

érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzése iránt - nyilatkozta 

Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete a Határok nélkül újvidéki munkatársának. 

 

Beszélgetés Kalmár Ferenc miniszteri biztossal 

A normatívák megemelésével javította a szlovák oktatási tárca a nemzetiségi iskolák 

működési feltételeit, ezzel jó úton indultak el, de nem jutottak még el addig, hogy a 

nemzetiségi oktatás fogalma bekerült volna a szlovák oktatási törvénybe – így summázható az 

a karácsonyi ajándék, amit a nemzetiségi oktatás számára most a pozsonyi kormány 

biztosított. Kalmár Ferenc miniszteri biztost, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 

társelnökét kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

 

Határok nélkül 

2017. december 30. – Kossuth Rádió 

 

Évértékelő beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral 

Az elmúlt években több mint tízszeresére nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-től, a külhoni magyar szakképzés éve meghirdetésétől 

egyre nagyobb figyelmet fordított a határon túli magyar közösségek gazdasági 

megerősítésére. Évértékelő beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárral. 

 

Évértékelő beszélgetés Grezsa István kormánybiztossal 

A nemzetpolitikai alapú befektetések nem kidobott pénzek, hanem nagyon is megtérülő 

invesztíciók, nemcsak erkölcsi értelemben, hanem egyre inkább gazdaságilag is. Ezt a tempót 

2018-ban is tartani kell – véli Grezsa István kormánybiztos, aki a 2017-es évet értékelte a 

Határok nélkül munkatársának. 

 

Határok nélkül 

2018. január 1. – Kossuth Rádió 

 

Petőfi Sándor tiszteletére avattak szobrot Marosszentgyörgy központjában  

Petőfi Sándor tiszteletére avattak szobrot Marosszentgyörgy központjában. A költő 

mellszobra az első köztéren felállított magyar vonatkozású szobor a többnemzetiségű 

nagyközségben. Az alkotás létrejötte és felállítása közadakozásból, valamint a Kárpát-

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-30_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-01_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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medencei magyar testvértelepülések és a magyar kormány támogatásával  valósult meg. A 

szoboravató rendezvényen az ünnepi beszédek és szavalatok mellett közös éneklésre is sor 

került, ismert Petőfi dalok csendültek fel a település főterén. 

 

Tarjányi József a történelmi Magyarország nyugati részéből járja a világot,  hogy 

Petőfi-emléktáblákat helyezzen el benne 

Tarjányi József a történelmi Magyarország nyugati részéből járja a világot,  hogy Petőfi-

emléktáblákat helyezzen el benne azzal a céllal, hogy a világ magyarságának legyen hol 

emlékezni március 15-re. Teszi mindezt saját költségére kedvtelésből vagy – sokkal inkább – 

elhivatottságból. 

 

Beszélgetés a Mindenki kalendáriumának szerkesztőjével 

A Temesváron megjelenő Mindenki kalendáriuma, a Heti Új Szó 2018-as évkönyve, amelyben 

a hagyományos rovatok mellett, annak gerincét idén is helytörténeti írások alkotják. A 

Határok nélkül riportere Graur Jánossal, a kiadvány szerkesztőjével beszélgetett. 

 

Emléklapokat jelentetett meg a veszprémi PéterPál Könyvkiadó Wass Albert 

születésének 110., halálának 20. évfordulója alkalmából 

Emléklapokat jelentetett meg a veszprémi PéterPál Könyvkiadó Wass Albert születésének 

110., halálának 20. évfordulója alkalmából. A naptárként elkészített kiadvány fotói az író 

életének helyszínein készültek, és a szemelvényeket műveiből választotta a szerzőpáros: 

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál. 

 

Egyiptomi útjának tapasztalatait osztja meg Böjte Csaba 

Böjte Csaba ferences szerzetes többször járt már az üldözött közel-keleti keresztényeknél. 

Egyiptomi útjának tapasztalatait után osztotta meg a Határok nélkül riporterével. 

 

Kárpát Expressz 

2017. december 24. – M1 

 

Kárpátaljára érkezett a béke és szeretet jelképe, a betlehemi láng 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-12-24-i-adas-6/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 2. 
17 

Erdélyi cserkészek jóvoltából érkezett meg Kárpátaljára a betlehemi láng, a béke és a szeretet 

jelképe. Idén a Beregszászi járási Beregdéda görögkatolikus temploma volt az első helyszíne a 

láng átadásának. 

 

Látogatás Alsóőrött 

Az Ausztriába szakadt őrvidéki magyarok bővelkednek karácsonyi szokásokban, de leginkább 

a régi hagyományokhoz nyúlnak vissza. Így van ez Alsóőrön is: a településen található 

tájházba látogatott a Kárpát Expressz stábja. 

 

Partium – ajándékkal lepik meg a magyarul tanuló gyerekeket 

Szinte plafonig érnek az ajándékos dobozok a szatmárnémeti RMDSZ nőszervezetének 

székhelyén. Öt éve indították el a mosolygós karácsonyi jótékonysági akciót, amely során 

olyan szórványban élő gyereket ajándékoznak meg, akiknek komoly erőfeszítéseket kell 

tenniük azért, hogy magyarul tanulhassanak. 

 

Betlehemesek szentegyházi találkozója 

A székelyföldi betlehemes találkozó a Kárpát-medencei mintájára jött létre György László 

szentegyházi kultúrigazgató kezdeményezésére. 18 éve vesznek részt a nemzetközi betlehemes 

találkozón. 

 

Kárpát Expressz 

2017. december 31. – M1 

 

Összegzés a Kárpát-medencei magyarság 2017-es évéről 

A 2017-es esztendő az elszakított területek közül Kárpátaljának jelentette a legnagyobb 

próbatételt. Az őszi tanévnyitókat már beárnyékolta a gyalázatos ukrán oktatási 

törvénytervezet, amely megvonja az anyanyelven tanulás jogát. Mozgalmasan telt az év 

Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban is, ahol a helyi magyarság számtalan identitásőrző, 

kulturális programot szervezett és tovább erősítette határon átnyúló kapcsolatait.    

 

Térkép- Duna World 

2017. december 23. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-12-31-i-adas-6/
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Az ünnephez kapcsolódó hagyományok a mai napig élnek a határon túli területeken, szó 

szerint a lehető legváltozatosabb formákban. Mezőségben, a Kolozs megyei Búza településen 

Eke Mária, a népművészet mestere mesélt fél évszázaddal ezelőtti adventi és karácsonyi 

szokásokról. 

 

Egy különleges udvar, amolyan hagyományos vidéki jellegű piactér nyitotta meg kapuit az 

adventi időszakban Nagykaposon, a Magyar Közösségi Ház udvarán.  A háztáji vásárudvar 

magyarországi támogatással jött létre. A helyi termelőknek és a helyi vásárlóknak próbálnak 

ezzel segíteni. A nagykaposi Magyar Ház eredeti célkitűzése a kultúra ápolása, valamint a 

helyi gazdaságok fellendítése. 

 

Néhány évtizeddel ezelőtt a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó 

kedves szokások nélkül. A mai modern világban egyre kevesebb időt szánunk erre. Az 

ajándékvásárlás, ajándékozás és a karácsony külsőségekben való pompás megjelenítése egyre 

nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. Szerencsére azonban nem mindenütt. Felvidéken, az 

Ipoly menti Százd településen a szépkorúak számára létesített nappali foglalkoztatóban régi 

szokásokról, hagyományokról, finom ünnepi ételekről esett szó. 

 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Béke Királynője Gyermekotthon a 

Partiumban jelenleg a legnagyobb lélekszámú ilyen intézmény. Az önkormányzat, az egykori 

román- magyar határhoz közeli katonai laktanyákat számolta fel és alakíttatta át Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes segítségével, a háború és erőszak fészkéből a szeretet otthonává. 

 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc alapítvány létrehozója egész életét 

az Erdélyben nehéz körülmények között élő gyerekek felkarolásának, támogatásának 

szentelte. Csaba testvér a cselekvő szeretet példáját mutatja és adja át minden embernek, 

akivel csak találkozik. Az advent időszakáról, a készülődésről a kereszténység egyik 

legnagyobb ünnepének üzenetéről beszél. 

 

Kenyeret és kalácsot sütnek, betlehemeznek és kántálnak is szenteste a 

Székelyszenterzsébetiek. Az eldugott kis székelyföldi faluban nincs karácsony disznóvágás 

nélkül. Az adventi koszorúról nem hiányozhat a kereszt, és nem a Jézuska, hanem az angyal 

hozza az ajándékot a gyerekeknek. A Fölszállott a pávából ismert Cickom Énekegyüttes 

szülőfalujában ezek a szokások élnek ma is. 

 

Térkép- Duna World 

2017. december 30. 
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Karácsony előtt és az ünnepi idején az elcsendesedés időszakában különösen odafigyelünk 

embertársainkra. A különböző alapítványok és jótékonysági szervezetek ilyenkor számos 

gyűjtést hirdetnek meg, ezzel hívva fel a figyelmet bajbajutott embertársainkra. A nehéz 

sorban élők támogatása azonban nem fejeződhet be karácsonykor. Egy kelet- szlovákiai 

anyaotthonban és gyermekotthonban fogadták a különböző adományokat. 

 

Piros ruhájáról, nagy fehér szakálláról mindenki felismeri. A jó gyerekeket megajándékozza, a 

rosszul viselkedőknek pedig virgácsot ad. Ehhez a kedves és jóságos képzeletbeli figurához a 

világ különböző tájain és itt a Kárpát-medencében is más-más hagyományok kötődnek és 

elnevezésük is különbözik. A Vajdaságban is így van ez. 

 

Hangulatvarázsló, humorista, egyszemélyes színház, televíziós sportkommentátor. Ilyen 

sokoldalú Vlagyimir Balackij. Elképzelhető, hogy ezen a néven Beregszászon, szülővárosában 

sem ismeri mindenki. Viszont ha Pitkint emlegetik, akkor egész Kárpátalján, sőt 

Magyarországon is tudják kiről van szó. Arról az emberről, aki egész életében jobb kedvre 

akarja deríteni az embereket. 

 

Mennyi szeretet fér bele egy cipősdobozba? Szatmár megyében, minden év adventjén van 

lehetőség ezt kipróbálni. A „Mosolygós karácsony” akció néhány csomaggal indult, aztán 

egyre többen csatlakoztak hozzá. Idén, már több mint 1000 doboz gyűlt össze. Az 

ajándékokkal főként olyan gyermekek karácsonyát teszik széppé minden évben, akik 

szórványterületen élnek de vállalják a sok kilométeres ingázást vagy a plusz órákat azért, hogy 

anyanyelvükön tanulhassanak. 

 

A Székelyföld kulturális nagykövetének számító Szentegyházi Gyermekfilharmónia fennállása 

óta a legtartalmasabb évet zárta. A Gyermekegyüttes idén ünnepelte 35 éves születésnapját. 

Erdőt ültettek, Kanadában vendégszerepeltek, csemetekertet létesítettek és kölcsönösen 

nyelvet tanultak a moldvai csángó gyermekekkel. A székelyföldi Gyermekfilharmónia 

hangversenyét hallhatták decemberben Budapesten, Debrecenben és Németországban is. 

 

Öt kontinens 

2017. december 23. – Duna World 

 

A kereszténység legnagyobb ünnepére készülődik a világ nagy része, és köztük azok a 

magyarok is, akiket a 20. századi történelem a hazájuktól távol sodort. De bárhová is juttatta 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-12-23-i-adas/
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őket a sors, mindig akadt egy zöld ág, egy fa, amit földíszítettek és körbeálltak, hogy 

csengőszóval és énekkel hirdessék: a Megváltó megszületett. Magyar ízekkel megterített 

asztalok mellett volt hangos az este.  

 

Az ohiói Cleveland városról sokáig azt mondták, hogy Debrecen után a legnagyobb magyar 

város. A két világháború között a Buckeye negyedben valamikor egy tömbben éltek a 

magyarok. Mára innen mindenki elköltözött, de a karácsonyi ünnepekre sokan visszajárnak, s 

a magyar ízek különösen csábítják őket. 

 

Rövid nadrágban és strandpapucsban nem az igazi a karácsony, mondhatná bárki és ezzel 

viszont nehéz is vitatkozni. Vannak azonban olyanok is, akiknek az ausztrál hőségben is 

sikerült megélni és újra élni az itthon töltött ünnepek hangulatát. Hartay Szabó Gergely a ’90-

es évek végén költözött Ausztráliába. Főleg templomban, de bevásárlóközpontban is játszik 

orgonaműveket és előadásaiba gyakran csempész magyar dallamokat. 

 

Öt kontinens 

2017. december 30. – Duna World 

 

Az év végéhez közeledve, sokan számot vetünk. Ilyenkor lehetőségünk van végig gondolni, 

hogy hogyan töltöttük az elmúlt esztendőt és milyen irányba szeretnénk indulni a következő 

évben. Így tettünk mi is stábunkkal,  amikor is arra kellett rájönnünk, hogy 5 évesek lettünk. 

Pontosabban 5 évvel ezelőtt indult útjára először az 5 kontinens – egy nemzet című 

műsorunk. 

 

Magyar Zsolt Magyarországon még filmzeneszerzőnek készült. Reklámokhoz, filmekhez írt 

zenét, aztán úgy döntött Amerikában képzi magát tovább ezen a területen. Beiratkozott a 

UCLA kurzusaira és két éven keresztül filmes zeneszerzést tanult. Ott találkozott Richard 

Mercadoval, aki bevezette a hangmérnöki világba és azóta már több mint 150 filmben 

dolgozott hangmérnökként. Sikeres munkája mellett fontosnak tartja, hogy a magyar 

közösség életébe is bekapcsolódjon. 

 

Az Orange Countyban élő magyarok egy olyan közösséget hoztak létre, amely a környéken élő 

30 városból fogja össze a magyarokat. Az első találkozójuk 2005-ben volt, amikor 10 fővel 

elindították ezt a kezdeményezést. Az eseményeken részt vevők száma azóta sokszorosára 

emelkedett. Létrehoztak egy gyermek klubot, egy magyar óvodát és persze az időseket sem 

feledik a szervezet alapítói. Céljuk, hogy megőrizzék a magyar kultúrát, együtt ünnepeljenek, 

találkozzanak egymással. A közösség tagjaival beszélgetett Csizmár Edina San Clemente-ben. 
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Gárdonyi Lili élettörténete nem mindennapi, életének legmegrázóbb tragikus eseménye az 

volt, amikor 21 évesen az 1956-os forradalom után arra kényszerült, hogy elhagyja 

Magyarországot. Először Argentíánában, majd pár év múlva Ausztráliában telepedett le, 

ahogy ő fogalmaz, három B betűs városhoz kötődik: Budapest, Buenos Aires, Brisbane. Közel 

35 évig dolgozott a magyar rádiónál, amelyet önkéntesként végzett, hazája iránti szeretetből.  

 


