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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János: a székelység titka a szabadság iránti olthatatlan vágy 
2018. január 7. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Orientpress, hirado.hu, 888.hu, 

Demokrata, zaol.hu, sonline.hu 

A székelység titka a szabadság és az önrendelkezés iránti olthatatlan vágy – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap, a madéfalvi vérengzés 

254. évfordulóján, Bonyhádon. “A madéfalvi vérengzés a régi világunk végét és az új világunk 

kezdetét jelentette, talán nincs még egy olyan magyar népcsoport, mint a bukovinai 

székelység, amelynek tagjai annyi telepítésnek lettek volna az áldozatai” – jegyezte meg 

Potápi Árpád János. A székelyek a magyarság fontos és elidegeníthetetlen részét alkotják – 

hangsúlyozta az államtitkár. A magyar kormány nyolc esztendeje olyan sikeres, határokon 

átívelő nemzetpolitikai koncepciót valósít meg, amellyel támogathatja a Székelyföldön, 

Moldvában, vagy a Kárpát-medence bármely pontján élő magyarok szülőföldön boldogulását 

– tette hozzá az államtitkár. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: semmisnek nyilvánította a törvényszék az igazgató elleni 
vádemelést 
2018. január 5. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Jogerősen megsemmisítette a Maros megyei törvényszék a vádemelés bizonyos iratait abban 

a büntetőperben, melyet a korrupcióellenes ügyészség (DNA) indított a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása és működtetése miatt Tamási 

Zsolt volt iskolaigazgató és Ștefan Someșan Maros megyei volt főtanfelügyelő ellen. A 2017. 

december 28-án hozott végzés kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A 

kivonat szerint a törvényszék felszólította az ügyészséget, hogy a végzés kézbesítésétől 

számított öt napon belül közölje: ezek után fenntartja-e még a vádiratot, vagy visszakéri 

kiegészítés végett. 

 

Megemlékezés Madéfalván: a székelyek szabadsága nem gátolja a románok 
boldogságát 
2018. január 7. – szekelyhon.ro 

Több mint 500 fős tömeg ünnepelt idén is a madéfalvi vérengzés 254-ik évfordulóján. Az 

ünnepi beszédekben a székely közösség szabadságszeretetére, kitartására emlékeztettek, 

amely – mint mondták – még nagyobb jelentőséggel bír a centenárium évében. „A történelem 

azt tanította nekünk, hogy a szabadságot nem elég egyszer megszerezni, kivívni. Az elmúlt 

ezer év alatt minden nemzedéknek meg kellett vívnia a maga szabadságharcát, és ez így van a 

21-ik században is” – mondta Kelemen Hunor. „A centenárium évében arra kell emlékeztetni 

a román közösséget, hogy ne féljenek betartani azt, amit a Gyulafehérvári Nyilatkozatban 

megígértek. Mert attól, hogy az erdélyi magyarok szabadon megőrizhetik nyelvüket, 
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identitásukat, kultúrájukat, vallásukat a szülőföldön, a románok még nem lesznek kevésbé 

gazdagok, boldogok” – összegzett a szövetségi elnök.  

 

KMKSZ: Ukrajna egyeztesse nemzetiségpolitikai koncepciója tervezetét a 
kisebbségekkel 
2018. január 5. – MTI, origo.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Nyílt levélben kéri Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnöktől Ukrajna előkészületben 

lévő nemzetiségpolitikai koncepciójának egyeztetését a nemzeti kisebbségekkel és a 

dokumentum-tervezet elküldését a Velencei Bizottságnak véleményezésre Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője. 

Az MTI-hez pénteken eljuttatott levél szerint a nemzetiségpolitikai koncepció tervezetével 

kapcsolatban az ukrajnai nemzetiségek szervezetei számos kérdést és javaslatot 

megfogalmaztak, a dokumentum ugyanis szerintük a jelenlegi formájában ellentmond 

Ukrajna alkotmányának és törvényeinek, s mint ilyen, "másodrendű állampolgárokká 

degradálja a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó polgárokat". 

 

Potápi: Wass Albert otthonra talált Bonyhádon 
2018. január 6. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó, InfoRádió, Vajdaság MA 

Wass Albert emlékművével nemcsak egy bronzszobor, hanem egy honfitársunk talált 

otthonra Bonyhádon, és tért vissza szülőföldjére - mondta a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szombaton Bonyhádon, az író születésének 110. évfordulóján rendezett 

megemlékezésen. Potápi Árpád János, aki egyben Bonyhád országgyűlési képviselője, az írót 

ábrázoló műalkotás mellett felidézte: a völgységi városban a világ első köztéri Wass Albert-

szobrát állították fel 2005. január 8-án. 

 

Tiltakoznak Petrás János László kitiltása ellen a Kárpátia csíkszeredai 
koncertjének szervezői 
2018. január 5. – Krónika 

Felháborítónak és antidemokratikusnak tartják a romániai hatóságoknak a Kárpátia 

frontemberével szembeni eljárását a zenekar 2014-es, Csíkszeredában rendezett pünkösdi 

koncertjének szervezői. György László és Tőke Ervin (utóbbi a Minta ifjúsági szervezet 

elnöke) pénteken nyilatkozatot juttatott el a Krónika szerkesztőségéhez annak kapcsán, hogy 

a marosvásárhelyi táblabíróság jogerősen 9 ezer lej pénzbírság kifizetésére kötelezte, és 

három évre eltiltotta a romániai fellépésektől Petrás János Lászlót, a Kárpátia rockegyüttes 

énekesét. A 2017. december 27-én kimondott ítélet szerint az énekes az „emberiesség elleni 

bűntettekért felelős személyek kultuszát, vagy fasiszta, rasszista, idegengyűlölő eszmék 

terjesztését” tiltó törvénycikket sértette meg, és tettét nagy nyilvánosság előtt követte el. 
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Mire költik a 90 millió eurót? 
2018. január 5. – Erdély Ma, Háromszék 

Iskolaépületek bővítését és korszerűsítését, templomok és műemlék épületek felújítását, 

ifjúsági tábor építését tervezi az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar kormánytól 

december végén kapott 90 millió eurós támogatásból – tudta meg a Háromszék az 

egyházkerület püspökétől. Kató Béla állítja: az erdélyi magyarság csak intézményeiben, 

közösségben élő és munkálkodó, képzett fiatalok által maradhat fenn, mert akárki adhat 

bármennyi pénzt, örökösök nélkül ezt továbbvinni nem lehet. 

 

Évértékelő Faragó Péter parlamenti képviselővel 
2018. január 6. – Nyugati Jelen 

Faragó Péter parlamenti képviselővel, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének az elnökével az 

elmúlt évet értékelték általános politikai, illetve magyar vonatkozásban. 

 

Az ősökre emlékeznek, de a következő nemzedék jövőjébe fektetnek 
2018. január 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

„Az autonómiáról, az önrendelkezésről, az önkormányzatiságról végre nem beszélni kellene, 

hanem jó volna megélni azt. A tömbmagyarságnak jár az önrendelkezés. A szórványnak a 

széles körű kulturális önrendelkezés jár. Hangsúlyozom, hogy jár, mert ez nem ajándék, nem 

kegy” ‒ hangsúlyozta Pánczél Károly magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti 

Összetartozás Bizottság elnöke vasárnap a madéfalvi veszedelem 254. évfordulója alkalmából 

tartott megemlékezésen Madéfalván. 

 

Már igényelhető az anyasági támogatás és a babakötvény 
2018. január 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Újdonságokat hozott január a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyieknek, ugyanis 

ettől az évtől a Magyarország területén kívül élő gyerekek után is jár az anyasági támogatás, 

valamint a babakötvény. A Magyarország területén kívül született és ott élő magyar 

állampolgárságú gyerekek után január 1-jétől kérhetik ezeket a támogatásokat. A törvény 

visszamenőleges hatályú, azaz mindkét támogatási formát minden, 2017. június 30. után 

született gyermek után igényelni lehet: a gyermek anyja 64 125 forint anyasági támogatásra 

(ikrek esetében 85 500 forint), a gyermek pedig 42 500 forint összegű életkezdési 

támogatásra, közismertebb nevén babakötvényre jogosult. 

 

Szatmár: nem a kétnyelvűségre 
2018. január 8. – Krónika 

Megtámadta a Szatmár megyei prefektúra a szatmárnémeti önkormányzat döntését, 

miszerint kétnyelvű utcanévtáblákat helyeznének ki a város Pirosberek nevű negyedében 

található, eddig névtelen utcákban – írja a Főtér.ro a Szatmári Friss Újságra hivatkozva. A 

kormányhivatal azt kifogásolta, hogy az önkormányzat nem hozta nyilvánosságra a 

tanácshatározatot egy nagy példányszámú napilapban. A prefektúra arra is kitért: a törvény 
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csak azt szabja meg, hogy azokon településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 

százalékot, az ő nyelvűkön is fel kell tüntetni a település nevét, illetve a közintézmények 

megnevezését, a jogszabály azonban nem vonatkozik az utcanevekre. 

 

Az MKP elfogadhatatlannak tartja az orvosi ügyelet új rendszerét 
2018. január 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Aláírásgyűjtéssel is kész tiltakozni a Magyar Közösség Pártja, ha Párkányban megszűnik az 

egészségügyi sürgősségi ellátás – jelentették be a térség megyei képviselői a mai 

sajtótájékoztatón. A parlament novemberi törvénymódosítása értelmében ugyanis ez év 

júliusától változik a sürgősségi ellátás időtartama és helyszínei is. Több városban - így 

Párkányban is - megszűnik az orvosi ügyelet, vagyis a régió egyes településeiről akár 60-70 

km-t is kellene utazni a betegeknek, hogy sürgősségi ellátásban részesüljenek. Az MKP szerint 

ez diszkriminatív. 

 

Bugár ismét a lehetséges utódjáról beszélt 
2018. január 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 

Ha Bugár Béla távozna a Most-Híd éléről, akkor több fiatal párttag közül lehetne kiválasztani 

az utódját – gondolja maga a pártelnök, aki évek óta mondogatja, hogy keresi a jövendő 

pártvezért. A TASR-nak adott interjújában példaként említette a párt két államtitkárát és a 

roma kisebbségi kormánybiztost. A vegyespártnak az oktatási tárcánál Peter Krajňák, 

a kulturális minisztériumban pedig Rigó Konrád az államtitkára. Rajtuk kívül esetleg szóba 

jöhetne még a Most-Híd alelnöke, Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos is. Bugár azonban 

nem mondta ki, hogy Ravaszt valóban el tudja-e képzelni utódjának. 

 

Megmaradunk? – Bukovszky: Dobbal nem lehet verebet fogni 
2018. január 5. – bumm.sk 

Hosszú évek után kerül ki a kormányhivatal hatásköréből a kisebbségi kulturális pályázati 

rendszer – ennek kapcsán kérdezte a bumm.sk Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost 

a pályázati rendszerrel kapcsolatos tapasztalatairól és az általa vezetett hivatal további 

tevékenységéről.  

 

Bugárék észre sem vették, hogy kihúzták alóluk a talajt 
2018. január 5. – Körkép 

A szlovák és szlovákiai magyar érdekek közti szakadék mélységeit tárja fel előttünk az SNS-es 

oktatási miniszter minapi döntése. Egyetlen nap alatt felszámolta az Oktatáspolitikai 

Intézetet és keményen visszavágta a most-hidas államtitkár hatáskörét. Ezzel kizárólagos 

döntési jogot szerzett az alap- és középiskolák felett. 

 

A doni katasztrófa 75. évfordulójára emlékeznek Szőgyénben 
2018. január 6. – hirek.sk 
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A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a szőgyéni helyi önkormányzattal 

közösen január 12-én, pénteken 15 órától 22 óráig virrasztással egybekötött megemlékezését 

tart a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából Szőgyénben. 

 

Komoly választás elé állíthatja Andrej Kiska Bugár Bélát 
2018. január 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Bugár Béla, a kormánykoalíciós Most-Híd elnöke szerint Andrej Kiska köztársasági elnök 

nem fogja magát ismételten megmérettetni a soron következő államfőválasztáson. A 

parlament alelnöke ugyanakkor nem volt képes megválaszolni a kérdést, hogy vajon milyen 

álláspontra helyezkedik majd pártja az államfőválasztás során, illetve miként viszonyul majd 

Kiska esetleges újraindulásához. 

 

Családi vállalkozásoknak nyújt lehetőséget az új kistermelői rendelet 
2018. január 7. - Pannon RTV 

A termelők véleménye megoszlik: egyesek maradnak a nyersanyag előállítása mellett, mások 

azonban a feldolgozást választják. A január elsején életbe lépett kistermelői rendelet olyan 

családi vállalkozásoknak nyújt lehetőséget a házi termékek feldolgozására és értékesítésére, 

amelyek többletberuházással szeretnének piacot és jövedelmet szerezni.  

 

Csaknem kétmilliárd dinár jut fejlesztésekre 
2018. január 7. – VajdaságMA, Pannon RTV 

Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatósága hat nyílt pályázatot tett közzé 

projektek támogatására és társfinanszírozására, összesen 1,935 milliárd dinár értékben. A 

pályázatok a közlekedési infrastruktúra, a vízellátás és vízvédelem, a helyi és regionális 

gazdaságfejlesztés, az iskoláskor előtti oktatás és nevelés, a sportfejlesztés és az 

energiahatékonyság területére szólnak. 

 

Idén ismét megszervezik a Téli Találkozók rendezvénysorozatot Magyarittabén 
2018. január 5. – Pannon RTV 

Magyarittabén egy év kihagyás után idén ismét megszervezik a Téli Találkozók művelődési 

rendezvénysorozatot. Közben hamarosan folytatódik a Művelődési Ház felújítása is. A 

magyarittabéi Téli Találkozók Bánát legnagyobb múltú művelődési rendezvénye. 1976-ban 

indították útjára, a falu szülötte Deák Ferenc író ötlete nyomán. A délszláv háborúk alatt nem 

tartották meg. Tavaly pedig a Művelődési Ház felújítása miatt volt kényszerszünet. 

 

Egy európai kezdeményezés kárpátaljai vonatkozásai 
2018. január 7. – karpatalja.ma 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

  

http://www.hirek.sk/belfold/20180107113159/Komoly-valasztas-ele-allithatja-Andrej-Kiska-Bugar-Belat.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/csaladi-vallalkozasoknak-nyujt-lehetoseget-az-uj-kistermeloi-rendelet
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/csaknem-ketmilliard-dinar-jut-fejlesztesekre
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/iden-ismet-megszervezik-teli-talalkozok-rendezvenysorozatot-magyarittaben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/egy-europai-kezdemenyezes-karpataljai-vonatkozasai/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 8. 
6 

A „Minority SafePack” – teljes nevén Minority SafePack – one million signatures for diversity 

in Europe (Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai 

sokszínűségért) – olyan kezdeményezés, amely annak érdekében gyűjt aláírásokat, hogy a 

nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem az Európai Unió (EU) jogrendszerének részévé 

váljon. A kezdeményezés kárpátaljai vonatkozásairól beszélgetett Csernicskó Istvánnal, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatójával, a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont vezetőjével a karpatalja.ma riprotere. 

 

Kárpátaljára érkezett a felvidéki lisztadomány 
2018. január 5. – karpatalja.ma 

A Magyarok Kenyere 2017-es programjának felvidéki lisztadománya megérkezett a 

kárpátaljai magyar rászorulókhoz. A Gazda Polgári Társulás elnöke, Varga Péter és a 

Magyarok Kenyere Programjának felvidéki szervezője, Pikáli Róbert január 5-én adták át a 

mintegy 3 tonnányi lisztadományt. 

 

Pekingi intézettel működik együtt az UNE 
2018. január 7. – Kárpátalja 

Együttműködési szerződést írt alá az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) és a Pekingi 

Genomikai Intézet. A pekingi tanulmányi és kutatási intézet több mint 4000 szakemberrel 

dolgozik együtt, több mint 100 országban végez műtéteket, közel 3000 orvosi intézménnyel 

és 300 kórházzal rendelkezik. 

 

Jankovics Róbert a HMDK új elnöke 
2018. január 5. – kepesujsag.com 

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnök, a zágrábi parlament magyar képviselője lett a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) új elnöke. 

 

Átadták a felújított református parókiát Rétfaluban 
2018. január 5- kepesujsag.com 

Decemberben adták át az eszék-rétfalusi református egyházközség felújított parókiáját. A 

megnyitón Andel Ilona Hedvig lelkipásztor megköszönte az adományokat, és a támogatók 

további segítségét kérte a református templom renoválásának a befejezéséhez. 

 

Horvátországba került az Örökségünk rövidfilm- pályázatának egyik díja 
2018. január 5. – kepesujsag.com 

Tíz országból negyvenkét mini dokumentumfilm, valamint hét országból harmincöt klip 

érkezett az Örökségünk mozgalom meghirdetett pályázatára. A pályázók között volt Vukovár-

Szerém megye magyarsága, akik Mandácskó Eszter Petőfi-ösztöndíjas közreműködésével 

jelentkeztek, és kisfilmjük harmadik helyezést ért el. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-erkezett-a-felvideki-lisztadomany/
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/07/pekingi-intezettel-mukodik-egyutt-az-une
http://www.kepesujsag.com/jankovics-robert-hmdk-uj-elnoke/
http://www.kepesujsag.com/atadtak-felujitott-reformatus-parokiat-retfaluban/
http://www.kepesujsag.com/horvatorszagba-kerult-az-oroksegunk-rovidfilm-palyazatanak-egyik-dija/
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A Vajdaságban vendégeskedtek a vukováriak 
2018. január 5. – kepesujsag.com 

A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai de-cember 16-án Szabadkára utaztak, ahol a 

délvidéki Petőfi-programosok egymás közötti kapcsolatának köszönhetően a Vajdasági 

Magyar Nemzeti Tanács látta őket vendégül. A tanács gyönyörűen felújított, tavaly átadott 

épületében Petkovics Márta, a Végrehajtó Bizottság tagja fogadta őket és mutatta be a 

szervezetet. 

 

Magyar nyelvi fejlesztés Parndorfban 
2018. január 6. –volksgruppen.orf.at 

Az AMAPED égisze alatt játékos magyar nyelvi oktatás indult Parndorfban/Pándorfalván, 

Észak-Burgenlandban. A gyerekek 2017-ben Vígné Horváth Zsuzsanna oktatóval minden 

kedden 15:30-17:30 találkoztak, hogy játékosan tanulhassák a magyar nyelvet. 2018-ban is 

folytatódik az oktatás. 

 

Gulyásfesztivál 2018 
2018. január 7. – volksgruppen.orf.at 

Az idén is szervez Gulyásfesztivált a Bécsi Magyar Munkásegylet Bécsben a Dunaparkban, a 

rendezvényt június 9-én tartják. Az egyesület rendezvénye tavaly, 2017-ben újabb rekordot 

döntött, 44 csapat jelentkezett a gulyásfőzőversenyre és csaknem 6.000 látogatót fogadtak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 5. – Kossuth Rádió 

 

Leváltották a marosvásárhelyi rendőrség parancsnokát 

Bírság a székely zászlóért, a kétnyelvű utcanévtábláért, a magyar nyelvű termékfeliratért, 

betiltott székely szabadságnapi felvonulás, és folytathatnám a sort a marosvásárhelyi 

rendőrfőnök garázdálkodásáról. A 45 százalékban magyarok lakta város magyarbarátsággal 

nem vádolható polgármestere január 1-vel leváltotta a parancsnokot, akit 2010 óta egyetlen 

visszaélése miatt sem vontak felelősségre. Talán most vége ámokfutásának.  

 

Folytatódnak a délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési pályázat programjai 
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http://www.kepesujsag.com/vajdasagban-vendegeskedtek-vukovariak/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887824/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888110/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-05_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Az újévi ünnepek elmúltával folytatódnak a délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési pályázat 

programjai. Juhász Bálintot, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte a Határok nélkül 

riportere. 

 

A korábbi évtizedek folyamatos gyermeklétszám csökkenése után stabilizálódni 

látszik a helyzet a Temes megyei magyar oktatási hálózatban 

A korábbi évtizedek folyamatos gyermeklétszám csökkenése után stabilizálódni látszik a 

helyzet a Temes megyei magyar oktatási hálózatban. A megye legnagyobb intézménye, a 

temesvári Bartók Béla líceum az oktatásban, de a tehetségfejlesztésben is jó eredményeket ért 

el, a 2018-as év pedig az infrastruktúra fejlesztés tekintetében - főleg a magyar 

kormánytámogatásnak köszönhetően - ígéretesnek tűnik, mondta el Halász Ferenc, az 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, Temes megyei főtanfelügyelő-

helyettes. 

 

A pozsonyi magyar nagykövetség szervezésében találkoztak egymással és a 

felvidéki magyar sajtó képviselőivel a Petőfi program ösztöndíjasai 

A pozsonyi magyar nagykövetség szervezésében találkoztak egymással és a felvidéki magyar 

sajtó képviselőivel a Petőfi program ösztöndíjasai. Tapasztalataikról, elvárásaikról, 

sikerélményekről és a nehézségekről is beszámoltak. Ezek a találkozók, az így szerzett 

információk fontos adalékok ahhoz, hogy tovább éltessék és javítsák a Petőfi programot, 

mondta a találkozón Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke. 

A nagyobb román kormánypárt egyes vezetői vetették fel nemrég, hogy a párt 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy népszavazást írjon ki a monarchia 

visszaállítására 

Románia 7 évtizede köztársaság, mégis állami temetést rendeztek december közepén az 

utolsó királyának. Vagy mégsem Mihály volt az utolsó királya Romániának? A nagyobb 

kormánypárt egyes vezetői vetették fel nemrég, hogy a párt nem zárja ki annak lehetőségét, 

hogy népszavazást írjon ki a monarchia visszaállítására. A szenátus és a kisebb kormánypárt 

elnöke is úgy véli, hogy jó opció lenne az Alkotmányos Monarchia, mert szerinte az 

állampolgárok bizalma, főleg az elmúlt időszakban, nagyon megnőtt a Román Királyi Ház 

iránt. Erről kérdezte Kádár Magor egyetemi oktatót a Határok nélkül riportere. 

 

Támogatókat keres Erdőszentgyörgy városának önkormányzata Bözödújfalu 

templomának újjáépítéséhez 

A közelmúltban a Kárpátok Géniusza településszisztematizálási tervének áldozatul esett 

Bözödújfalu. Az 1988-ban vízzel elárasztott település  a romániai falurombolás szimbóluma 

lett - most az összetartozás jelképét szeretnék felépíteni. Egy új templomot, a régi helyén. Az 

egykori település katolikus templomának tornya a víztározó megépítése után is még 26 éven 
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át kiemelkedett a vízből, de 2014 nyarán megadta magát. Erdőszentgyörgy városának 

önkormányzata a nemes ügyhöz támogatókat keres.  

 

Határok nélkül 

2018. január 6. – Kossuth Rádió 

 

Bocsárdi László színházi rendező meghatározó személyisége a jelenkori erdélyi 

színjátszásnak 

Bocsárdi László neve évtizedek óta ismerősen cseng a színházba járók körében. A Jászai 

Mari- díjas színházi rendező meghatározó személyisége a jelenkori erdélyi színjátszásnak. 

Nevét a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz kötjük, ám színházi pályája 

Gyergyószentmiklósról indult a Figura társulatának megalapításával.   

 

Sepsiszentgyörgyön, Nagyváradon és Szabadkán magyar színházi előadásokat 

látogatott a szegedi Maszk egyesület alapító igazgatója 

Olyan színházakról lesz szó, amelyek a határ túloldalán működnek. Nézőközönségük 

valamelyest magyar, olykor román és szerb, előadásaik feliratosak. Sepsiszentgyörgyön, 

Nagyváradon és Szabadkán magyar színházi előadásokat látogatott a szegedi Maszk egyesület 

alapító igazgatója, Balog József, aki a POSZT, vagyis a Pécsi Országos Színházi Fesztivál egyik 

előválogatója.. 

 

A közelmúltban számos hely-, ipar- és kultúrtörténeti kiadvány jelent meg 

Aradon a helyi szerzők tollából 

A közelmúltban számos hely-, ipar- és kultúrtörténeti kiadvány jelent meg Aradon a helyi 

szerzők tollából. Nagy Gizella nyugalmazott magyartanár azonban teljesen más műfajban 

gyarapítja az Aradon megjelent könyvek számát: szépirodalommal. Egész pontosan 

gyermekversekkel jelentkezett a köztiszteletnek örvendő pedagógus. Pitypang című első 

kötetét  a Csiky Gergely Főgimnáziumban mutatták be a pályatársak, egykori tanítványok és 

más érdeklődők népes jelenlétében.  

 

A Pozsonyi Magyar Intézetben tartott előadást Dr. Vörös Ferenc, a Kárpát-

medencei történeti családnévatlasz szerzője 

Vajon mi az oka annak, hogy napjainkban egyre többen érdeklődnek a családnevek múltja 

iránt?  Mikor jelentek meg térségünkben a családnevek és miről árulkodnak? Ezekre a 

kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők Dr. Vörös Ferencnek, a Kárpát-medencei történeti 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-06_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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családnévatlasz szerzőjének a Pozsonyi Magyar Intézetben tartott, Térképekből kibomló 

múltunk című előadásán.  

 

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum vendégei voltak ősszel a szikszói Szent 

Márton Katolikus Általános Iskola  diákjai 

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum vendégei voltak ősszel a szikszói Szent Márton 

Katolikus Általános Iskola 7.-es és 8.-os diákjai. A  Határtalanul pályázat résztvevőiként a 

diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy  új barátokat szerezhessenek és ellátogathassanak 

különleges, történelmi helyszínekre  is. 

 

Határok nélkül 

2018. január 7. – Kossuth Rádió 

 

A tordai országgyűlés 450 éves évfordulójára emlékeznek idén Erdélyben 

450 éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, 

ami kimondta a 4 vallás szabadságát és egyenjogúságát. Ezzel a világban elsőként hirdette 

meg a vallási toleranciát. Erre emlékeznek idén az erdélyi felekezetek.  

 

 

 

Beszélgetés Szilágyi Enikő színésznővel 

Marosvásárhelyről indult, Párizsba érkezett, a sanzonok világába. Szilágyi Enikő színésznő 

több éven át játszott Magyarországon is, de manapság inkább a zene tölti ki világát. De vajon 

miért éppen a sanzont választotta? 

 

Beszélgetés Zsámboki Józseffel 

Decemberben a legmagasabb kitüntetést, az Izrael díjat vehette át Zsámboki József. A 

kitüntetést elsőként vállalkozóként kapta.  

 

Kárpát Expressz 

2018. január 6. – M1 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-01-07_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-01-07-i-adas-7/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 8. 
11 

Újévi fellépésre készül a Tatrospart kulturális egyesület és a gyimesfelsőloki 

Kesice néptáncegyüttes 

A Tatrospart kulturális egyesület és a gyimesfelsőloki Kesice néptáncegyüttes tagja újévi 

fellépésre készülnek. A külsejében csűrre emlékeztető épületben pedig Antal Imola a gyapjú 

formázását mutatja.  

 

Második tiszaújfalui hurkafesztivál 

Másodszor rendeztek hurkafesztivált a kárpátaljai Tiszaújfaluban. A rendezvényre látogatott 

a Kárpát Expressz stábja. 

 

Ismerkedés egy csallóközi sajtmanufaktúra történetével 

Csallóköz a Felvidék éléskamrája. Lakóinak többsége évszázadok óta mezőgazdaságból él. 

Nincs ez másképp Gútán sem. Itt működik a Georgina sajtmanufaktúra.  

 

„Terror múzeum” nyílt Ungváron 

Ungváron felavatták a sztálini terror kárpátaljai áldozatainak múzeumát. A kiállítást levéltári 

dokumentumok, visszaemlékezések, magánszemélyek, művészek anyagaiból állították össze. 

 

Térkép 

2018. január 6. – Duna World 

 

Még a moldvai csángó falvak között is az egyik legszegényebb Lábnyik, a Bákótól mintegy 40 

km-re található aprócska település. Talán az elszigeteltség miatt is van, hogy az itt élők már-

már meglepően kedvesek és közvetlenek. Ebben a falucskában teljesít önként vállalt küldetést 

egy fiatal székelyudvarhelyi házaspár. Hátrahagyva nagyvárost, vállalkozást, barátokat, 

családot, mindezt azért, hogy magyar nyelvet taníthassanak Moldvában. 

 

Szlovákiában nincs államilag támogatott magyar nyelvű bábszínház. Húsz éve azonban a 

Felvidéken néhány lelkes művész önerőből létrehozta a Meseszínházat, amely a hagyományos 

bábjátékot ötvözi a színész jelenléttel. A jubileumi évadban a rozsnyói Bábszínház változatos 

előadásokkal várja gyermek és a felnőtt nézőket egyaránt. 
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Csodálatos érzés, amikor az ember több nyelven is meg tudja értetni magát. Az pedig végképp 

óriási ajándék, ha van egy úgymond másik anyanyelvünk. Muravidéken, Pártusfalván, a 

szlovén- magyar hatá rmenti település általános iskolai diákjainak 30% -a a határ túloldaláról 

érkezik és ezzel mindenki jól jár. A magyarországi tanulók megtanulnak szlovénül, 

ugyanakkor hozzájárulnak az iskola és település magyar jellegének megőrzéséhez is.  

 

A szórványban sokszor egyetlen ember közösségi munkája, odaadása és kitartása is 

visszafordíthatja vagy legalább lelassíthatja a magyarság beolvadását. A kárpátaljai Macsek 

Szidónia a Felső- Tisza- vidéki településen, Gyertyánligeten él. A 80 éves asszony a helyi 

Páduai Szent Antal Karitasz vezetője. Tele van energiával és az élet minden területén a 

gyertyánligeti magyarság ügyét szolgálja. Legyen szó akár élelmiszercsomagok elosztásáról, a 

magyar óvoda beindításáról, vagy egy új közösségi ház építéséről. 

 

Ürgét űznek, nyulat kergetnek, szabadon rohangálnak és nem utolsó sorban biztonságban 

vannak azok a kutyák, akik az árkosi Kutyahotelben szállnak meg.  A Sepsiszentgyörgy 

mellett élő Béresék ugyanis egyedi házikedvenc-megőrzőt hoztak létre. Nem ketrecben, 

hanem szabadon, kutyabarát környezetben vállalják az ebek megőrzését. A családi 

vállalkozást apa, anya és a kisfiuk közösen üzemeltetik. 

 

Guzsaly, járom vagy rokka. A mai tizenévesek többsége már nem is igen tudja, hogy mik ezek. 

Hogy nagyanyáink és dédanyáink használati tárgyai ne menjenek teljesen feledésbe egy 

újvidéki tanárnő gondolt egyet és tanítványaival összegyűjtötte az egykor használatos, ma 

már a padlásokon és pincékben porosodó elfeledett tárgyakat. Aztán szép lassan 

Torontálvásárhelyen kialakítottak egy helytörténeti múzeumot. A nyugdíjas tanárnő 

szívügyének tartja, hogy a szerb nyelvű környezetben egy kis szigetként megmaradjon a 

magyar többségű falu. 

 

Öt kontinens 

2018. január 6. – Duna World 

 

Több mint fél évszázada működik cserkészcsapat Los Angelesben. Nemcsak a fiatalabbak, 

hanem az idősek is rendszeresen részt vesznek a programokon, mert akiből egyszer cserkész 

válik, az örök életére az is marad – vallják. Rendszeresen szerveznek találkozókat, de a 

közösség erősítése és a hagyományok ápolása érdekében nem maradhat el év táborok nélkül. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-01-06-i-adas/
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Nem annyira köztudott, de a magyar állatorvosképzés legendásan híres a világban. Számos 

kiváló professzor neve állatbetegségekben is fennmaradt. A magyar állatorvos tudomány 

múltjáról és jelenéről kérdeztük dr. Sótonyi Péter, rektort. 

 

Bulgáriában kb. 1000 magyar él, őket és a magyar kultúra iránt érdeklődőket szólítja meg  

programjaival a szófiai Magyar Kulturális Intézet. A 70. születésnapját ünneplő intézmény 

rendkívül jó hírnévnek örvend Bulgáriában. 

 

Még csak két éve alakult a Franciaországi Magyarok Szövetsége, mégis a maga nemében 

egyedülálló kezdeményezést tudhat magáénak. Nevükhöz fűződik az első nyugati családi 

népművészeti tábor, amelyet idén rendeztek meg az Alpokban és amelyre hét országból 

érkeztek magyar családok.  

 

A Vancouver-i Magyar Református Egyházközösségének alapítói 1996-ban kezdtek házi 

bibliaórákra járni, majd az évek múltával megalapították gyülekezetüket, amely már több 

mint 20 éve működik. 

 

 

 


