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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lezárult a Mátyás király-emlékév 
2018. december 22. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Hír TV, Felvidek.ma 

Szentmise, koncert és kiállítás zárta a budapesti Szent István-bazilikában szombaton a 

Mátyás király-emlékév programsorozatát, amelyet Hunyadi Mátyás születésének 575., 

uralkodása kezdetének 560. évfordulója alkalmából hirdetett meg 2018-ra a nemzetpolitikai 

államtitkárság. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a szombati ünnepségen kiemelte: az 

emlékévekre azért van szükség, mert illő megemlékezni elődeinkről, hőseinkről, 

kötelességünk, hogy megismertessük őket a következő generációval. Ezen felül "ezek a 

nagyszerű emberek megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk", továbbá a ma emberének is 

szüksége van rá, hogy erőt meríthessen a nemzetépítők munkájából. "Nagy királyunk szerepe 

és jelentősége, megítélése az évszázadok során szinte semmit sem változott" - emelte ki. 

Hozzáfűzte: ezért is öröm, hogy hivatalos és protokollprogramok helyett igazi tartalommal 

sikerült megtölteni az emlékévet. 

 

Potápi Árpád János: Magyarország tovább harcol a kárpátaljai magyarok 
jogainak visszaállításáért 
2018. december 21. – Vincze Viktor Attila – 888.hu 

Magyarország továbbra is kiáll a kárpátaljai magyarok jogainak a visszaadásáért és nem tesz 

engedményeket Ukrajna euroatlanti integrációjának vonatkozásában egészen addig, amíg a 

jogait nem kapja vissza a Kárpátalján élő magyar közösség - mondta el a 888.hu-nak Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

  
Potápi Árpád János: elszakíthatatlan a magyar-magyar összefogás 
2018. december 22. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Több mint 47 milliárd forintot fordít a kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programra, a harmadik, kilencmilliárd forintos ütem 2021-ben zárul. Ezzel három év múlva 

hatvanezer magyar határon túli gyerek járhat magyar intézménybe. Jövőre a külhoni magyar 

gyermekek éve köré szervezi programjait a nemzetpolitikai államtitkárság, az idei Mátyás 

király emlékévet pedig a II. Rákóczi Ferenc-emlékév követi 2019-ben. 

  

Csáky Csongor: idén 78 ezer embert érintettek a Rákóczi Szövetség programjai 
2018. december 28. – MTI, Pannon RTV, sonline.hu 

A Rákóczi Szövetségnek idén 72 nagyobb rendezvénye volt, amelyek 78 ezer embert érintettek 

- közölte a szövetség elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán és a Kossuth Rádió Jó 

Reggelt, Magyarország! című műsorában. Csáky Csongor a 2018-at összegezve azt mondta, 

150 utazócsoport, több mint hatezer ember látogatott Kárpátaljára, akik erkölcsi támogatásuk 

mellett több tízmillió forinttal is segítettek a helyieknek. A magyar iskolaválasztási program 

keretében nyolcezer újszülöttnek adtak babanaplót, az adventi időszakban húszezer határon 
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https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2018/12/22/lezarult-a-matyas-kiraly-emlekev/
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2018/12/22/lezarult-a-matyas-kiraly-emlekev/
http://hirado.hu/
https://888.hu/article-potapi-arpad-janos-magyarorszag-tovabb-harcol-a-karpataljai-magyarok-jogainak-visszaallitasaert?fbclid=IwAR3FKGfsxwbto0r8hlBbMhRayQ0XexAvvEtpamJR-i24cS2Y48GUWUNDlM8
https://888.hu/article-potapi-arpad-janos-magyarorszag-tovabb-harcol-a-karpataljai-magyarok-jogainak-visszaallitasaert?fbclid=IwAR3FKGfsxwbto0r8hlBbMhRayQ0XexAvvEtpamJR-i24cS2Y48GUWUNDlM8
http://888.hu/
https://magyaridok.hu/belfold/potapi-arpad-janos-elszakithatatlan-a-magyar-magyar-osszefogas-3777281/?fbclid=IwAR2s-yuQdk-N5YrGjql_pAym7BQbDXwh_VApn0SNIYRH0r_OzWgWLSyhvOU
https://magyaridok.hu/belfold/potapi-arpad-janos-elszakithatatlan-a-magyar-magyar-osszefogas-3777281/?fbclid=IwAR2s-yuQdk-N5YrGjql_pAym7BQbDXwh_VApn0SNIYRH0r_OzWgWLSyhvOU
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/iden-78-ezer-embert-erintettek-rakoczi-szovetseg-programjai
http://sonline.hu/
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túli óvodás kapott mesekönyvet, és a szeptemberi iskolakezdést követően négyszáz helyszínen 

7500 iskolakezdőnek adtak át ösztöndíjat - ismertette. 

  
Az elmúlt 70 év legnehezebb esztendejét élte túl a kárpátaljai magyarság 
2018. december 31. – MTI, Mandiner, Kárpátinfo 

Az elmúlt hét évtized legnehezebb évén van túl a kárpátaljai magyar közösség, amelyet 

Kárpátalja 1944-es szovjet megszállása óta nem tapasztalt nyomás alá helyezett az ukrán 

államhatalom, mert az ukrajnai nemzetiségek közül egyedül a kárpátaljai magyarok szálltak 

határozottan szembe a kisebbségi jogok teljes eltörlésére irányuló nacionalista ukrán állami 

politikával. A kárpátaljai magyarság helyzetét 2018-ban az anyanyelvű oktatást 

ellehetetlenítő új ukrán oktatási törvény 2017 szeptemberi - a magyar-ukrán viszonyban 

gyökeresen negatív fordulatot hozó - elfogadása nyomán kialakult diplomáciai és belpolitikai 

csatározások határozták meg. 

 

Pásztor István: többnyire sikeres volt az idei esztendő 
2018. december 28. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Magyar Hírlap, Demokrata, Vajdaság 

Ma 

Többnyire sikeresnek értékelte a 2018-as évet Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke az MTI-nek nyilatkozva. A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke felhívta a 

figyelmet arra, hogy a VMSZ számára több ok miatt is fontos volt az áprilisi magyar 

országgyűlési választás kimenetele. Elemi érdekük volt, hogy az a politikai erő, amely az 

elmúlt években vezette Magyarországot, folytatni tudja a munkáját, és ennek köszönhetően 

folytatódjanak a vajdasági magyar közösséget érintő folyamatok – mondta. Hozzátette, nem 

számított arra, hogy a Fidesz-KDNP ismét kétharmados többséget szerez, „de az eredmény 

örömmel töltötte el”, és a számítások azt mutatják, hogy ehhez az eredményhez a határon túli 

szavazatok, azon belül pedig a vajdasági voksok is hozzájárultak. 

 

Centenárium magyar szemmel: nem javult, de nem is romlott az erdélyi 
magyarság helyzete a százéves „Nagy-Romániában” 
2018. december 28. – MTI, Krónika 

Nem javult, de nem is romlott az erdélyi magyarság helyzete 2018-ban, Erdély és Románia 

egyesülése egyoldalú kinyilvánításának a centenáriumi évében. A magyar politikai 

szervezetek hiába kezdeményezték, hogy a centenáriumi év legyen egy új kezdet éve, és 

induljanak tárgyalások a román-magyar viszony rendezésére. A tárgyalások elmaradtak, de 

arra a magyarellenes kampányra sem került sor, amelytől az évforduló kapcsán tartani 

lehetett. Sőt, mintha a magyarok készültek volna fel jobban az évfordulóra. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) év elején elindította az 1000 év Erdélyben, 100 év 

Romániában programsorozatot, mely keretében történelmi előadásokon idézték az 

impériumváltást, dokumentumfilm-sorozat készült az erdélyi magyarok elmúlt évszázadáról, 

kiállításokon, rendezvényeken mutatták be, hogy mivel járultak hozzá a magyarok Románia 

sikereihez. 
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Falugazdászok segítik a gyergyószéki gazdákat 
2018. december 22. – szekelyhon.ro 

Falugazdászként is tevékenykedik a gyergyószentmiklósi székhelyű Caritas Vidékfejlesztés 

három munkatársa. A gazdák személyes felkeresését januárban kezdik, hogy felmérve a 

szükségleteket előremozdíthassák a gazdatársadalom fejlesztését.  

 

Százmillió eurós támogatás a budapesti kormánytól a külhoni magyar 
egyházaknak, szervezeteknek 
2018. december 26 – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Több mint 32 milliárd forint (mintegy százmillió euró) költségvetési támogatást különített el 

az Orbán-kormány különböző külhoni beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében, 

illetve szervezetek működése számára. A listán számos határon túli kulturális és társadalmi 

szervezet szerepel, az egyik legnagyobb kedvezményezett a Sapientia Alapítvány, amely 

összesen 7,6 milliárd forintot kap több célra, de számos egyház, futballklub is kapott több 

százmilliós, illetve milliárdos támogatást.  

 

Hónapokig is elhúzódhat, de érkezik az anyasági támogatás 
2018. december 26. – szekelyhon.ro 

Lassan egy éve már, hogy az erdélyiek számára is igényelhető a Magyarországon már jól 

ismert Köldökzsinór program, azóta mintegy háromezer újonnan megszületett gyerek után 

igényelték a pénzt csak Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Közben a kifizetések is 

elkezdődtek, igaz, a pénzre megérkezése hónapokig is elhúzódhat. 

 

Évértékelő: az igazságszolgáltatás módosítása, a politikai csatározások és a 
megosztottság jegyében telt a román centenáriumi év 
2018. december 27. – MTI, Krónika 

Románia 2018-ban ünnepelte az 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés századik 

évfordulóját, de az Erdély és a Román Királyság „nagy egyesüléseként” emlegetett esemény 

centenáriumát nem a nemzeti egység, hanem a kormányoldal és ellenzék közti éles politikai 

megosztottság jellemezte, az évforduló pedig az igazságszolgáltatás körüli politikai 

csatározásokkal telt el. 

 

Bíznak a csapatkapitányban: Kelemen Hunor újrázását támogatják az RMDSZ 
háromszéki vezetői 
2018. december 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Befolyásos székelyföldi RMDSZ-politikusok állnak ki az újabb elnöki mandátumért induló 

Kelemen Hunor mellett, akit Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere támogat. Az RMDSZ háromszéki elöljárói szerint a 
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szövetségi elnök nemzetpolitikai elkötelezettsége garancia arra, hogy megfelelő módon 

irányítja az RMDSZ-t és hosszú távon megszabja az erdélyi magyar érdekképviselet 

törekvéseit. 

 

Ilie Bolojan: „a Nyugat Szövetsége a helyi autonómia egy formája” 
2018. december 29. – Bihari Napló 

Nagy port vert fel a nemrégiben négy erdélyi város, Nagyvárad, Arad, Temesvár és Kolozsvár 

polgármestere által megalapított Nyugat Szövetsége Egyesület. A négy város érdekeit 

összehangoló szervezetről Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere nyilatkozott a Bihari 

Naplónak. 

 
A Szilágy megyei RMDSZ továbbra is Kelemen Hunort szeretné a szövetség 
élére  
2018. december 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor ezúttal is számíthat a szilágyságiak támogatására – hangsúlyozta Seres 

Dénes, az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének elnöke, parlamenti képviselő. A szervezet 

küldöttgyűlése elsőként, több mint 300 küldöttel egyöntetűen döntött Kelemen Hunor 

támogatásáról. „Bármilyen helyzetben őszinte és biztos támaszunk volt, és ő is mindig 

számíthatott ránk, hiszen Szilágy megye a magyar lakosság számarányait szem előtt tartva az 

előző években is élen járt, legyen szó választásról, közösségépítésről vagy éppen a Minority 

SafePack európai polgári kezdeményezés (MSPI) aláírásgyűjtési kampányáról” – 

nyomatékosított a Szövetség Szilágy Megyei Szervezetének elnöke. 

 

Változások a bölcsődékben – az államnak kell fedeznie a szakpedagógusok 
bérét az új szabályozás szerint 
2018. december 28. – Krónika 

Meglepte a tanfelügyelőségeket, hogy a novemberben megjelent beiskolázási módszertanban 

nem szerepelnek a bölcsődék, pedig számítottak rá. A júliusban hatályba lépett törvény 

alapján ugyanis az állam finanszírozza a bölcsődepedagógusok fizetését, és általában a 

beiskolázási terv alapján hagyják jóvá az álláskeretet. Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti 

képviselő a Krónikának úgy nyilatkozott, a bölcsődék nem kerülnek át kötelező módon az 

iskolahálózatba, maradhatnak önkormányzati fennhatóság alatt, ám az biztos, hogy a 

bölcsődepedagógusok fizetését az oktatási minisztérium biztosítja normatív finanszírozási 

rendszer, vagyis fejkvóta alapján. 

 
Csíkszeredai képviselet Rádulyék bírósági tárgyalásain 
2018. december 28. – szekelyhon.ro 

A bíróság jogerősen érvénytelenítette a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület két 

évvel ezelőtti határozatát, amely szerint a város nem lép be magánfélként a Ráduly Róbert 

Kálmán polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőperbe. 
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Kelemen Hunor: azok voltak nyitottabbak felénk, akiktől mi magunkat a 
legtávolabbra helyezzük  
2018. december 29. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor elmondása szerint az RMDSZ korábban egy alternatív kormányprogram 

kidolgozásának lehetőségét vetette fel az ellenzéki kormánypártok számára. „A mostani 

kormánynál jobbat nem nehéz elképzelni. Ezért az ellenzéki pártoknak azt ajánlottam, hogy 

az RMDSZ koordinációjával álljunk elő egy alternatív kormányprogrammal a jövő év elején. 

Erre azt mondták, hogy arrogánsak vagyunk: ha a segítségnyújtás arrogancia, akkor mi 

valóban arrogánsak vagyunk – hangsúlyozta Kelemen Hunor az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezetének pénteki küldöttgyűlésén.  

 

Végre Sepsiszentgyörgyé a sportbázis – fejlesztésekre készülnek 
2018. december 29. – szekelyhon.ro 

Többszöri próbálkozás után a román kormány elfogadta, hogy a sepsiszentgyörgyi sportbázis 

átkerüljön a román állam és a sportminisztérium tulajdonából a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat tulajdonába. A városé lett a Szabó Kati Sportcsarnok, a sportszálló és több 

mint négy hektár terület. 

 

 

„Kényes kérdés” Erdélyben a magyar alkalmazott – zömében román 
személyzettel dolgoznak az áruházak a vegyes lakosságú vidékeken 
2018. december 30. – Krónika 

Kevés kivételtől eltekintve nem fordítanak kellő figyelmet a multinacionális vállalatok, 

bankok arra, hogy Erdély vegyes lakosságú régióiban anyanyelvükön szólítsák meg, szolgálják 

ki a magyar ügyfelet. Annak jártak utána, hogy ez miért van így, illetve mit ajánlanak e helyett 

a nagyáruházak. 

 
Magyar zászlót próbáltak felgyújtani Nagyváradon 
2018. december 30. – maszol.ro, MTI, Krónika, transindex.ro 

Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót, ám egy 

fiatalember időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon. Az esetről videófelvétel 

készült. A Bihar megyei RMDSZ sajtóirodája közölte: „szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

ismét vandál kezek áldozata lett a magyar nemzetiszínű lobogó a Bihar megyei RMDSZ-

székház irodáján Nagyvárad belvárosában, a Fekete Sas-palotában. Ezúttal nem letörni vagy 

leszakítani, hanem meggyújtani próbálták a magyar zászlót.”  

 

A rendőrség a nagyváradi zászlóincidensről: „maximális komolysággal kezelünk 
valamennyi ügyet” 
2018. december 31. – Krónika 

Nyomozást folytat a nagyváradi rendőrség az RMDSZ Bihar megyei székházánál történt 

zászlóégetési kísérlettel kapcsolatban. Alina Dinu felügyelő, a Bihar megyei rendőr-
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főkapitányság szóvivője az Adevărul napilap online kiadásának hétfőn úgy nyilatkozott, hogy 

a hatóságok már vasárnap, hivatalból eljárást indítottak a hétvégi incidenssel összefüggésben. 

A felügyelő szerint a rendőrség a zászlóégetési kísérletről közzétett videofelvételek alapján 

kezdett nyomozásba az ügyben. Rongálás alapos gyanúja miatt indult bűnvádi eljárás az 

ügyben” – közölte a rendőrségi szóvivő. Alina Dinu hozzátette, a rendőrség „maximális 

komolysággal kezel valamennyi ügyet, és minden egyes lehetséges bizonyítékot ellenőriz”.  

 

Magasabbra helyezték a magyar zászlót Nagyváradon, feljelentést tett az 
RMDSZ és a néppárt is 
2018. december 31. – Krónika 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt egyaránt rendőrségi feljelentést tett a Nagyváradon 

a hétvégén történt zászlóégetési kísérlet ügyében. „Az RMDSZ Bihar megyei szervezete 

továbbra is hitet tesz a szülőföldön való békés együttélés mellett, de egyértelművé tettük, 

tesszük mindenki számára, hogy ragaszkodunk nemzeti szimbólumainkhoz és azok 

használatához” – közölte az RMDSZ, hozzátéve: minden provokáció, nyomásgyakorlás 

ellenére sem hátrálnak meg, és a zászló marad. Hétfő délután ugyanakkor a szövetség arról 

adott hírt, hogy ipari alpinista segítségével az eddiginél magasabbra helyezték a lobogókat az 

RMDSZ Bihar megyei székházának bejáratánál, hogy illetéktelenek ne érhessék el. 

 

 

Dunaszerdahely polgármestere lett a Nyugat-szlovákiai Vízművek első embere 
2018. december 21. – Ma7.sk 

A Nyugat-szlovákiai Vízművek felügyelő bizottsága Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely 

polgármesterét választotta a cég igazgatótanácsának elnökévé. A Nyugat-szlovákiai Vízművek 

2003-ban alakult, az állami vállalat privatizációját követően. A cég tulajdonosi jogait az 

önkormányzatok gyakorolják, a privatizáció során az egykori vállalat tulajdonát a 

lakosságszám arányában osztották szét az önkormányzatok között. Az új önkormányzati 

ciklus kezdetén tisztújítást tartottak a Nyugat-szlovákiai Vízművek igazgatótanácsában a 

részvényesek javaslata alapján. Az önkormányzati választást követően a részvényesek 

javaslatot tettek arra, hogy a választásokon mandátumot nem szerzett polgármestereket új 

tagokra cseréljék.  

 

Méltó helyen áll Alapy Gáspár szobra 
2018. december 21. – Felvidék Ma 

A komáromi Európa-udvarban december 21-én leleplezték az 1945. február 5-én, 65 éves 

korában Dachauban mártírhalált halt komáromi polgármester szobrát. Észak- és Dél-

Komárom városa, valamint a PALATINUS Polgári Társulás Janzer Frigyes Munkácsy-díjas 

szobrászművészt bízták meg Alapy Gáspár néhai polgármester szobrának elkészítésével, mely 

az Európa-udvar szoborparkjának immár 21. alkotása. A megjelenteket Domin István, Izsa 
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község polgármestere köszöntötte, majd az ünnepi hangulatot Korpás Éva énekművész és 

Madarász András előadása fokozta. 

 

Adventi szeretetasztal Szőgyénben 
2018. december 22. – Felvidék Ma 

Aki hoz az asztalhoz, az szeretettel hozza – aki kap az asztalról, az szeretettel kapja. Ezzel a 

címszóval hívta életre a Csemadok szőgyéni alapszervezete és a Mária Légió szőgyéni 

prezídiuma azt a karácsonyi jótékonysági rendezvényt, melyet harmadízben szervez a 

karácsony előtti napokban, a nehéz sorsú családok megsegítésére. Az ünnepi megnyitón Méri 

Szabolcs polgármester és Hinzellér László főszervező köszöntötte a jelenlévőket, majd a 

Csongrády Lajos Alapiskola diákjai karácsonyi dalokkal és versekkel üdvözölték a 

jótékonysági ünnepséget. 

 
Bugár akkor is indul az elnökválasztáson, ha Lajčákkal kell versenybe szállnia 
2018. december 23. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Híd elnöke szeretne a köztársaságielnök-választás második fordulójába jutni. 

Csak súlyos körülmények miatt lépne vissza, Miroslav Lajčák esetleges indulása azonban nem 

indokolná ezt. Bugár Béla, a Híd elnöke szeretne a köztársaságielnök-választás második 

fordulójába jutni - jelentette ki vasárnap a TA3 A politikában című vitaműsorában. 

Elmondása alapján terveit csak súlyos körülmények következtében módosítaná. amelyek közé 

nem sorolja azt, ha esetleg Miroslav Lajčák külügyminiszter is jelöltként indul a 

választásokon. Annak kapcsán, hogy ki kerülne a párt élére, amennyiben megválasztanák a 

posztra, megjegyezte: mindenképpen olyan személyről lenne szó, akit ismernek a szlovákiai 

lakosok, a választások előtt azonban Bugár nem tervezi, hogy visszalépjen pozíciójából. 

 

Felvidéki hagyományőrzők 
2018. december 25. – Felvidék Ma 

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2018-ban sokat tett a szlovákiai magyarság 

hagyományainak ápolásáért. Oktatási programok, versenyek, fesztiválok, gyűjtések jelzik 

munkájuk sokrétűségét. A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia feladata a szlovákiai 

magyarság hagyományos kultúrájának és népművészetének megismertetése, népszerűsítése, 

dokumentálása, valamint az oktatásban, a közművelődésben és az előadó-művészetben 

betöltött szerepének megerősítése. E célok megvalósításáért munkatársai az elmúlt két évben 

számos közművelődési, oktatási és népművészeti szervezettel alakítottak ki szoros 

együttműködést. 

 

Bugár: a kormány nem járt sikerrel a nyilvánosság biztonság és állam iránti 
bizalmának visszaállításában 
2018. december 28. – bumm.sk, Új Szó, Körkép, Ma7.sk 

A kormány nem járt túl nagy sikerrel a nyilvánosság biztonság és állam iránti bizalmának 

visszaállításában – véli Bugár Béla, a koalíciós Híd párt elnöke, aki szerint ebben a 
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nyilvánosságot például a migráció kérédésében riogató koalíciós partnerek is ludasok. "Igen, 

így is lehet mondani" – válaszolta Bugár a TASR-nek arra a kérdésére, hogy úgy véli-e: a 

kormánynak nem sikerül visszaállítani a nyilvánosság biztonság és állam iránti bizalmát. 

 

Folytatódik az értékmentés és értékteremtés Gombaszögön 
2018. december 28. – Felvidék Ma, Új Szó 

A hagyományokhoz híven december egyik utolsó munkanapján tartották a Gombaszögi Nyári 

Tábor sajtótájékoztatóját Komáromban. A szervezők nevében Kocskovics Péter 

programigazgató számolt be a jubileumi, kilencvenedik tábor részvételi statisztikáiról. A 

legnagyobb felvidéki magyar rendezvény minden eddigi rekordot megdöntött a 2018-as 

évadban: 21 helyszínen 402 program valósult meg. Mint mondta, a látogatók száma 25 

százalékkal növekedett az előző évhez képest. Az újdonságnak számító Folkszöglet 2019-ben 

is biztosan népszerűsíti majd a népművészetet a Gombaszögi-völgyben – fogalmazott 

Konkoly László, a program felelős vezetője. 

 

Zsák Malina Hedvig: Ficotól Kaliňákig mindenkit utolér a végzete. Nem 
költözöm vissza Szlovákiába 
2018. december 28. – Körkép 

„Csak nagyon lassan fogtam fel, hogy valóban vége, és inkább szomorúságot, mint 

megkönnyebbülést éreztem. Nem tudtam úgy gondolni rá, hogy végre véget ért életem egy 

keserű időszaka, mert az foglalkoztatott, hogy eltelt 12 olyan év, amikor semmit sem élhettem 

meg önfeledten anélkül, hogy ne arra kelljen gondolnom, hogy az életem mások kezében van” 

- mondta Zsák Malina Hedvig a SME napilapnak adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy 

nemrég a Győri Járási Ügyészség lezárta az ellene Szlovákiában indított eljárást. Mint 

mondta, a magyar ügyészség döntése ahhoz túl későn érkezett, hogy valódi katarzist jelentsen 

számára. 

 
Átadták az első Gólya hozza dobozokat a Mátyusföldön 
2018. december 29. – Ma7.sk 

Újfajta támogatást igényelhetnek december végétől a mátyusföldi, magyar gyökerekkel 

rendelkező, kisgyermekes családok. A Galántán működő Megbecsültek Társasága irodájában 

már kérhető a felvidéki újszülött program ajándéka, a Gólya hozza doboz, amelynek tartalma 

méltón üdvözli a babákat és örömet szerez a családnak. December végén a galántai 

Megbecsültek Társaságának irodájában átadták az első Gólya hozza dobozokat. Forró 

Krisztián, a társaság elnöke, a program megálmodója közölte a ma7-tel, mivel a társaság a 

szépkorúakat hivatott pártfogolni, az első csomagokat főleg nagyszülők igényelték unokáik, 

illetve dédunokáik számára. 
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Pártelnöki vissza- és előretekintés a Pátriában 
2018. december 29. – Felvidék Ma 

A Pátria Rádió vendége volt a Most-Híd pártot vezető Bugár Béla és Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártja elnöke. Finta Márk mindkét pártelnököt mintegy 20-20 percen át 

kérdezte a mögöttünk álló év történéseiről, illetve a köztársaságielnök-választás jelöltjeiként 

megfogalmazott elvárásaikról. Menyhárt József az év első feléből a MinoritySafePack európai 

polgári kezdeményezés sikerét emelte ki, a másodikból az önkormányzati választások 

eredményeit, illetve a magyar kormány stratégiai partnereként a felvidéki magyarság 

gazdasági fellendítésének elősegítését és az óvodák felújításának sorozatát. 

 
Végre sikeresen politizál az MKP Nyitra megyében is 
2018. december 29. – Felvidék Ma 

A Nyitra megyei képviselő-testületben tizenegyen politizálnak a Magyar Közösség Pártjának 

színeiben. Hét járásából ötben élnek nagyobb számban magyarok, a Komáromiban, az 

Érsekújváriban, a Lévaiban, a Vágsellyeiben és a Nyitraiban. Egy éve van magyar alelnök a 

Nyitrai megyében Csenger Tibor személyében. Az elmúlt év sikereiről kérdezték. 

 

Több pénz jut a kultúrára Nagyszombat megyében 
2018. december 30. – Felvidék Ma 

Nagyszombat megye lakosságának több mint húsz százaléka vallotta magát magyarnak a 

legutóbbi népszámláláskor. A Dunaszerdahelyi és a Galántai járás magyarságának a megyei 

önkormányzatban 13 képviselője és egy alelnöke van. Ugyan az önkormányzat jogai 

korlátozottak, mégis szükség van arra, hogy az itteni magyarságot méltón képviseljék. 

Berényi József megyei alelnökkel értékelték az elmúlt évet. „A jövő év a 2020-as választások 

előtti felkészülés éve lesz. Ugyan várhatóan csak 2020-ban lesznek a parlamenti választások, 

de az előtte lévő év már a felkészülésről szól. Lesz két fontos megmérettetés 2019-ben is, az 

államfő-választás és az európai parlamenti választás, amely megmutatja majd az 

erőviszonyokat” – nyilatkozta Berényi József. 

 
A nyelvhasználat nem provokáció 
2018. december 31. – Felvidék Ma 

Önkormányzati választások, újságíró-gyilkosság, a magyar közösség jogainak be nem tartása 

– mindez és még sok esemény jellemezte a mögött álló évet. Őry Péter, Csallóközcsütörtök 

polgármestere, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke értékelte a 2018-as 

esztendőt. Úgy véli, 2019-ben végre egységes szinten kell kezelni az őshonos kisebbségek 

kérdését is. 
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Hajnal Jenő: Fontos, hogy az elkezdett tevékenységet folytatni tudja a tanács 
2018. december 28. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén a 2018-as évi költségvetés módosításáról, illetve a 

2019-es büdzséről is döntés született. A részletekről Hajnal Jenő tanácselnök nyilatkozott. 

Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével Herczeg Zsolt beszélgetett. 

  
Az MNT elfogadta a 2019-es költségvetését 
2018. december 28. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács pénteki, 2. rendes ülésén módosították a 2018-as költségvetést, 

illetve elfogadták a jövő évi büdzsét és munkatervet, illetve még csaknem 60 napirendet 

vitattak meg, köztük néhány vajdasági magyar intézmény 2019-es munka- és pénzügyi tervét. 

  

„ A vajdasági magyarok túlnyomó többsége az összefogásban hisz…” 
2018. december 24.  – Magyar Szó 

Két sikeres választás és számos megvalósult fejlesztési projektum jellemezte a vajdasági 

magyarság számára a 2018-as évet, amelynek bár voltak negatív momentumai, összességében 

igen sikeresnek értékelhető, mondja Czegledi Rudolf, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, 

aki szerint mindezen eredmények nem valósulhattak volna meg a Vajdasági Magyar 

Szövetség erőteljes és határozott fellépése nélkül. A következő év azonban újabb kihívásokat 

rejteget közösségünk számára. 

  
Elfogadták az idegenforgalmi stratégiát 
2018. december 28. – Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány Igazgató Bizottsága adta meg a végső jóváhagyást. Ez a 

közvitafolyamat lezárását jelenti - nyilatkozta Juhász Bálint a Pannon RTV-nek. Az alapítvány 

ügyvezetője kiemelte, a szakmai fórumsorozat során a turisztikai szakértők, vállalkozók 

megtették javaslataikat, amelyeket az alapítvány szakemberei áttekintettek, feldolgoztak, és 

ezek alapján átdolgozták stratégiai dokumentumot. 

  

Uniós forrásokkal vetekedő magyar segítség 
2018. december 31. – Magyar Szó 

A számok sokszor magukért beszélnek: mintegy harmincmilliárd dinárt, azaz 250 millió eurót 

jelent az a fejlesztési ciklus, amelyet Magyarország kormánya jóvoltából a Prosperitati 

Alapítvány bonyolított le itthon az elmúlt három év alatt. A vajdasági magyar közösség az 

eddigi legnagyobb anyaországi támogatás részese lehetett. 

  
A családbarát szemléletet díjazták 
2018. december 24. – Magyar Szó 

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége szombaton Adán tartotta díjátadó évzáró 

ünnepségét, amelyen Krizsán Vilmos elnök ünnepélyesen átnyújtotta az idei családbarát-

díjakat a kitüntetett családoknak, intézményeknek, cégeknek és egyesületnek. A nagycsaládos 
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szövetség értékelése alapján a családbarát önkormányzat díjat Magyarkanizsa község 

érdemelte ki, a családbarát helyi közösség díjat Bácskossuthfalva, a családbarát vállalkozás 

díjra viszont a szabadkai Cim Gas cég szolgált rá. 

  
Zenta: Megajándékozták a Kéz a kézben Értelmi Fogyatékosok szervezetét 
2018. december 22. – Vajdaság MA 

Zenta város önkormányzata ajándékcsomagokkal kedveskedett a Kéz a kézben Értelmi 

Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezet tagjainak. Az ajándékokat Czegledi Rudolf 

polgármester és Perpauer Attila, a községi tanácsos nyújtotta át tegnap az egyesület 

székházában. A Kéz a kézben tagjai alkalmi műsorral köszönték meg a csomagokat. 

 

Hadiállapot bevezetése, a Moszkvával való konfliktus további mélyülése 
jellemezte Ukrajna eltelt egy évét 
2018. december 31. – MTI, Kárpátinfo 

Tovább mélyült az idén Kijev és Moszkva konfliktusa, s a szembenállás ahhoz vezetett, hogy 

az esztendő végén Ukrajna történelmében először idén részleges hadiállapotot vezetett be az 

ország tíz megyéjében, harminc napra, december 26-ig. A hadiállapot bevezetésének 

előzménye az volt, hogy a Kercsi-szoros közelében az orosz parti őrség november 25-én tüzet 

nyitott három ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a haditengerészeket pedig fogságba 

ejtette, majd tiltott határátlépés címén eljárást indított ellenük. 

  
Kilencedik alkalommal szerveztek cipősdoboz akciót Beregszászon 
2018. december 22. – MTI, KárpátHír 

Kilencedik alkalommal, mintegy 350 megajándékozott gyermek részvételével szervezett egész 

napos adventi cipősdoboz akciót a kárpátaljai Pulzus Rádió a Máltai Szeretetszolgálat és a 

Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja közreműködésével pénteken 

Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában tartott 

ünnepségen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta, hogy az adventi 

időszakban nagyon fontos a szolidaritás felmutatása, amelyet egyébként az anyaország a 

hétköznapokban is kinyilvánít. 

  

Brenzovics: Következetesen kiállunk magyar közösségünk érdekei mellett 
2018. december 28. – karpatalja.ma 

Jónak tartja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) idei teljesítményét 

Brenzovics László, a Szövetség elnöke, hisz működőképes maradt a szervezet, és azokat a 

feladatokat, amelyeket maguk elé tűztek, nagyrészt meg tudták valósítani. Mindez azért is 

megbecsülendő eredmény, mert a magyar érdekvédelmi szövetséget és a kárpátaljai 

magyarságot korábban soha nem látott atrocitások érték az elmúlt évben. Az oktatási törvény 

körüli küzdelmekről, a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok alakulásáról, az ukrán gazdaság 
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kilátásairól és a KMKSZ terveiről is kérdezte a karpatalja.ma újságírója a kárpátaljai magyar 

közösség vezetőjét, az ukrán parlament képviselőjét. 

 
Kisbuszt adományozott a KKM a szolyvai gyermekotthonnak Kárpátalján 
2018. december 21. – MTI, KárpátHír 

Egy 10 millió forint értékű Volkswagen T6 típusú kisbuszt adott át - a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) ajándékaként - ünnepélyes keretek közt Buhajla József, 

Magyarország ungvári főkonzulja pénteken Szolyván a helyi gyermekotthonnak. A jármű 

adományázásáról a diplomata az MTI érdeklődésére telefonon elmondta: a KKM - Hennagyij 

Moszkalnak, Kárpátalja kormányzójának a megkeresésére - Magyarország jó szándékának 

jeleként, a jószomszédi kapcsolatok elősegítését és a közös jövőt jelentő gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva döntött úgy, hogy segítséget nyújt a szolyvai gyermekotthonban nevelkedő 

több mint száz, gondozásra szoruló gyermek életminőségének a javításához. 

  

Orosz Ildikó: várhatóan folytatódik a nyomásgyakorlás 
2018. december 31. – karpatalja.ma 

A 2018-ra is rányomta bélyegét a 2017. szeptember 5-én elfogadott ukrán oktatási törvény, 

amely a lassan elmúló évben meghatározó szerepet játszott a kárpátaljai magyar kisebbség 

életében. A hosszasan elhúzódó küzdelmekről, az elért sikerekről és a jelenlegi helyzetről 

Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét kérdezte 

a karpatalja.ma újságírója. 

  

Petőfi Sándor 196. születésnapjára emlékeztek Beregszászban 
2019. január 1. – Kárpátalja 

A beregszásziak minden esztendő első napjának délelőttjén megemlékeznek nagy költőnk 

születésnapjáról. Idén sem volt ez másként: Petőfi Sándornak az Arany Páva étterem előtt 

álló szobránál gyűltek össze az emlékezők. A megjelenteket Molnár D. István főiskolai tanár, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének elnöke köszöntötte, 

hangsúlyozva: „Petőfi Sándor egy olyan költő, akit mindenki szeret, tisztel, ezért tartjuk ilyen 

sokan fontosnak, hogy január elsején eljöjjünk és lerójuk tiszteletünket a költő szobránál. 

  

Nyolc év – 341 ezer pályázat 
2018. december 29. – Kárpátalja 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány az elmúlt években 

fogalommá vált Kárpátalján. Mondhatják a szkeptikusok, hogy nem nehéz más pénzét 

osztogatni, a valóságban minden érintett számára embert próbáló feladat és felelősség éveken 

keresztül működtetni az ukrajnai viszonyok között egy olyan nem állami támogatási 

rendszert, amelytől nagyban függ a kárpátaljai magyar közösség fennmaradása. Ráadásul 

ebben a munkában nem szabad hibázni, hiszen egyfelől emberek boldogulása múlhat rajta, 

másfelől befolyásolhatja a kárpátaljai magyarság és érdekvédelmi szervezete, a Kárpátaljai 
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Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megítélését. Az Alapítvány munkájáról és a tervekről 

Gulácsy Géza igazgatóval, a KMKSZ alelnökével beszélgettünk. 

  

A legfontosabb: megőrizni a békét és a stabilitást 
2018. december 28. – Kárpátalja 

A mögöttünk maradt évben a kárpátaljai magyarság minden eddiginél több és nagyobb 

mértékű ukrajnai támadásnak, provokációnak volt kitéve, ugyanakkor egyre nagyobb 

mértékű anyaországi támogatást tapasztalhattunk meg. Ebben a helyzetben végezte munkáját 

a Kárpátaljai Megyei Tanács, melynek első elnökhelyettesét, Barta Józsefet – a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség alelnökét – arra kértük, vonja meg az elmúlt év mérlegét. 

 

Tetszetős dallamok és megjelenés 
2018. december 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Működésének 15 éves jubileuma jegyében lépett tegnap közönség elé a Vita kamarakórus a 

színház- és hangversenyteremben, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közös 

szervezésében. 

 

Látogatottak a magyar misék Kismartonban 
2018. december 24. – volksgruppen.orf.at 

Ägidius Zsifkovics püspök számára nagyon fontosak a burgenlandi népcsoportok, nemcsak 

szorgalmasan tanul magyarul, hanem kezdeményezésének köszönhetően hosszú kihagyás 

után hét évvel ezelőtt ismét bevezették Kismartonban a magyar nyelvű misét. 

 

BMKE: sikerrel zárult a jubileumi év 
2018. december 30. – volksgruppen.orf.at 

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az őrvidéki 

magyarság legjelentősebb népcsoporti szervezete 2018-ban ünnepelte fennállása 50. 

évfordulóját. A kerek jubileum a csoportok működését és az egyesület kiadványainak 

tematikáját is meghatározta. 

 

400 éves lesz a Collegium Pazmaneum 
2018. december 27. – volksgruppen.orf.at 

2019-ben lesz 400 éve, hogy Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a bécsi Collegium 

Pazmaneumot. Az egyházi-kultúrális intézmény négy évre rá kezdhette meg működését, mely 

azóta is a magyar kultúrának egyik fellegvára Bécsben. 2018-ban is változatos programokkal 

várta az intézmény a látogatókat. 
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Gazdag évet zárnak a magyar reformátusok 
2018. december 24. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó szolgálatban sokan és elkötelezetten 

dolgoznak azért, hogy a magyar egyházi alkalmak és a gyülekezeti élet fennmaradjon és egyre 

több embert kovácsoljon össze. „Idegenben is otthon” – talán így lehetne jellemezni azt a 

légkört, mely a magyarokat fogadja Bécsben, a Lelkigondozó Szolgálat istentiszteletein és 

programjain. 

 

Magyar évad nyílik Izraelben, Japánban és Kínában is 
2018. december 28. – MTI, Híradó 

Jövőre magyar kulturális évadot rendeznek Izraelben, Japánban, Dél-Koreában és a Kínai 

Népköztársaságban, Szöulban és Tokióban pedig magyar intézet is nyílik. A Magyar Közlöny 

szerint a magyar kulturális évadokat a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 

150. évfordulója, a magyar-dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója, a 

magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének és a Budapest és Tel-Aviv közötti 

testvérvárosi megállapodás 30. évfordulója, valamint a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 

felvételének 70. évfordulója alkalmából rendezik meg. Mindezek mellett az évfordulók 

alkalmából 2019-ben Szöulban és Tokióban külföldi magyar intézetek megnyitására kerül sor 

a jövő év végéig. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2018. december 22. – Duna World 

 

Mézeskalácsot díszítettek és karácsonyfa-díszeket készítettek a háromszéki családok, 

színeztek és az ünnepre hangolódtak a legkisebbek a zabolai Mikes kastély nagyszabású 

karácsonyváró rendezvényén. A PONT Csoport jóvoltából az erdélyi kastélyokkal, 

történelmükkel és a régmúlt idők használati tárgyaival, nem csak a Kovászna megyei Mikes 

kastély termeiben és hatalmas parkjában ismerkedhettek a székelyföldi családok, hanem 

interaktívan is.  

 

A dél-bácskai Tiszakálmánfalván ilyenkor Karácsony előtt, betlehemező gyerekek járják a falu 

magyar lakosainak otthonait. Az Újvidéktől alig 3O km-re fekvő település a 19.század végén 
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jött létre  és az akkori miniszterelnökről, gróf Tisza Kálmánról kapta a nevét. A szerb 

tengerben élő maroknyi magyarság mindent megtesz annak érdekében, hogy a hagyományait 

megőrizze. Így maradt fenn a betlehemezés szokása is. A bácskai faluban a Pásztorjátéknak 

azt a változatát adják elő a házról házra járó fiatalok, amelyet még a dédszüleiktől, 

szájhagyomány útján maradt rájuk. 

  

Egy felvidéki édesanya 8 évvel ezelőtt egy családi tragédia hatására kezdett el véradást 

szervezni. Azóta többen is csatlakoztak hozzá és segítenek neki abban, hogy véradókat 

toborozzon a rászorulók számára. Legutóbb Mikulási vércsepp jótékonysági véradásra 

csaknem 90-en jelentkeztek Királyhelmecen, köztük sok gimnazista. 

 

Szőnek, varrnak, ragasztanak, festenek, gyertyát öntenek, gyöngyöt fűznek, tehetségük és 

lehetőségeik szerint kézműves termékeket készítenek. Hiszen a karácsonyi készülődés 

mindenkit lelkesít. Székelyföldön, a Hargita megyében élő fogyatékkal élők úgynevezett 

védett műhelyeiben mindenki lelkesen készíti a karácsonyi tárgyakat, amelyeket advent 

időszakában jótékonysági vásáron értékesítenek. 

 

Kárpátalján évszázados hagyománya van a betlehemezésnek. Aztán a szovjet uralom alatt ezt 

is, mint minden vallásos tevékenységet betiltottak. A betlehemes csapatok száma így jócskán 

megcsappant. Akik mégis elindultak a betlehemi ládácskával, igyekeztek titokban járni, vagy 

csak a rokonokat keresték fel. Mára nagyot változott a helyzet, és egyre több kárpátaljai 

községben alakulnak betlehemező csoportok, főleg fiatalokból.  

 

Egymásra figyelés, a másik rezdülésének észlelése, gondolatainak kitalálása- ezek is az 

adventi napok jellemzői. Egymásra odafigyelve könnyebb ráhangolódni a szeretet ünnepére – 

ezt bizonyította a Családi Csodavárás sokadalom az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban, 

Arad megye egyetlen olyan magyar iskolájában, ahol egészen a 12. osztályig tanulnak 

anyanyelvükön a magyar gyerekek. Egy délután idejére tetőtől talpig átalakították az iskola 

épületét, hogy diákok, pedagógusok és szülők együtt készüljenek a karácsonyi ünnepekre. 

 

Térkép 

2018. december 29. – Duna World 

 

Hogy mennyire határtalan a magyar nemzet, azt akár egy egynapos partiumi barangolás 

során is megtapasztalhatjuk, hiszen ha Szatmár megyébe látogatunk, megelevenednek azok a 

költők, írók, akiknek művei szinte minden magyar család könyvespolcán ott vannak. Ady 
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Endre, Kaffka Margit és Kölcsey Ferenc is itt született, de kastélyok és várak is a magyar múlt 

élő tanúi a ma már Romániához tartozó szatmári térségben.   

 

A szilveszterről, az év utolsó és első napjairól számos népi hiedelem szól. A Gyimesekben ma 

is szájról szájra járnak a hiedelemmondák, amelyekben a boszorkányos szépasszonyok 

éjszaka a falut járják, és bizony az ördöggel cimborálnak. Ezeknek a történeteknek a legjobb 

ismerője Tankó Fülöp Gyugyu, aki 2007-ben Magyar Zoltán néprajzkutató közbenjárására 

elnyerte a Népművészet Mestere elismerést. Ismerjék meg a Gyimesi Mesemondót!  

 

Megjelent a Kárpátaljai Gasztrokalauz. A könyv hiánypótló, hiszen hasonló kiadvány eddig 

nem látott napvilágot Kárpátalja kulináris érdekességeiről, a turisták számára hasznos 

információkról. A Magyar Konyha magazin és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács közös 

kiadványa tulajdonképpen egy útmutató, amely a vendégfogadás közel 200 helyszínére 

kalauzolja el a Kárpátaljára látogatókat.  

 

Az elmúlt napok ünnepi lakomái után a legtöbben már hallani sem akarunk az evésről, de 

engedjék meg, hogy egy csodálatos vajdasági családi vállalkozást, gazdaságot ajánljak a 

figyelmükbe, ellátogathatnak majd ide valamikor tavasszal vagy nyáron, autóval néhány óra 

alatt megtehető az út. A lényeg az, hogy ebben a gazdaságban mindennek olyan íze van, mint 

nagyszüleink idejében: hurkának, kolbásznak, szalonnának, lekvároknak, befőtteknek 

egyaránt. Vajdasági tudósítónk riportja következik!  

 

Ha kicsit ki akarunk mozdulni a nagy karácsonyi pihenés után, ha hófödte hegyekre, 

szánozásra, síelésre vagy épp különleges kalandokra vágyunk, remek feltöltődést nyújt a 

Gyimesek völgye. Hagyományos csángó parasztházak, házias ételek és szívesen vendéglátás 

fogadja az ide látogatókat, ugyanakkor most már egy új, mobiltelefonos applikáció is segít 

eligazodni, mit érdemes látni, tapasztalni, kipróbálni Hargita megyében.  

 

Kozári Réka műsorvezető társammal szoktuk mondani Önöknek, hogy riportjaink Kárpát-

medencei kollégáinknak köszönhetően készülnek el, és kerülhetnek a műsorba. Nos, a 

szerkesztőségben úgy gondoltuk, hogy az óév végén szóljanak Ők is Önökhöz, személyesen. 

Mit jelent számukra a világ egyik legjobb és legizgalmasabb foglalkozását űzni? Tudósítóink 

üzenetei következnek!  

 

 

Öt kontinens 

2018. december 22. – Duna World 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-12-22-i-adas/
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Három uralkodócsalád megkülönböztetett bizalmát élvezhették a Hunyady grófok, az elmúlt 

150 évben. Negyedik Hunyadi József Svájcban látta meg a napvilágot, Olaszországban nőtt 

fel, végül röviddel a rendszerváltozás után tért haza Magyarországra. 

 

Kamarakoncertre gyűltek össze az érdeklődök a Párizsi Magyar Intézetben. A francia 

fővárosban rendszeresen fellépő francia-magyar kórus néhány tagja Bartók műveket adott 

elő. 

 

Mikulás-várással, adventi koncertekkel, sok-sok programmal készültek a karácsonyra a 

Torontói Magyar Házban. Az ünnepek fontos szerepet játszanak a magyarság megtartásában 

a torontói magyar közösségben is. 

 

Két évtizede szervezte az első Duda Fesztivált az óceán túlpartján, hogy megismertesse az 

amerikaiakat e hangszer sajátos zenei világával. Tobak Ferenc népzenész véletlenül vált e 

különleges instrumentum rajongójává. 

 

Jeanne-Marie Wenckheim Dickens nyolc éves volt, amikor a II. világháborút követően 

menekülni kényszerült családjával. Több felé vetődött a világban, hosszabb ideig Angliában 

élt, itt ismerkedett meg férjével, Charles Dickens ükunokájával.  

 

 

Öt kontinens 

2018. december 29. – Duna World 

 

Nádasdy Borbála csaknem fél évszázados franciaországi emigráció után költözött néhány éve 

haza Magyarországra. Az idegenben töltött idő alatt sem feledkezett meg magyarságáról, 

annak ellenére, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt a francia művészvilág és közélet neves 

alakjaival.  

 

Sos Kati és férje több mint ötven éve Kanadában él.  A történelemnek köszönhetően kerültek 

a tengerentúlra, ám a mai napig fontos számukra, hogy tartsák magyarságukat.  

 

Harminc évig élt Ausztráliában Ámon Antal. Mérnökként és rádiós műsorvezetőként is 

dolgozott. Úgy vallja, az életben mindig több lábon kell állni, mindig készen a váltásra. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-12-29-i-adas/
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Az olasz-szlovén határ mentén van egy kis étterem, aminek tulajdonosa sokszor szó szerint 

magyar fűszerezéssel ízesíti meg a mindennapokat. A negyven éve Olaszországban élő Kolláth 

Éva nemcsak a konyhában remekel.  

 

A közelmúltban jelent meg Magyar Árpád István: Magyarok Kijevben című könyve, amelyet 

magyar és ukrán nyelven adtak ki. A fotókkal, képekkel gazdagon illusztrált, négyszáz oldalas 

tudományos-ismeretterjesztő könyvet a tervek szerint Ukrajnában a Magyarok Kijevi 

Egyesülete, míg Magyarországon az itt élő ukránok szervezete fogja terjeszteni. 

 

 

Határok nélkül 

2018. december 21. – Kossuth Rádió 

  

Magyarország ismét bizonyította, hogy jó szomszédja Ukrajnának, mondta Brenzovics László 

, a kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke Szolyván , ahol átadták azt a mikrobuszt, 

amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium- az Ungvári Magyar Főkonzulátus 

támogatásával vásároltak a Szolyvai Megyei Gyermekotthon számára. Az átadóünnepségen 

elhangzott, hogy a kezdeti segítségnyújtás a magyar kormány támogatásával jövőre a szolyvai 

gyermekotthon épületének a felújításával folytatódik. 

  

Ez év januárjában vette át a megbízatását Nyitra megye magyar alelnöke, Csenger Tibor. 

Feladata a leszakadó régiók felzárkóztatása, vagyis jóvá tenni a korábbi évek bűnös 

döntéseinek hátrányos következményeit. Nyitra megyében minden negyedik ember magyar 

nemzetiségű, tulajdonképpen őket  - illetve a déli régiók szlovákjait - képviseli Csenger Tibor 

alelnök, akit az első hivatali év tapasztalatairól kérdezett Haják Szabó Mária. 

  

Karácsonyi ajándéknak is tekinthető az, hogy új mikrobuszok érkeznek a Magyar Nemzeti 

Tanács jóvoltából néhány délvidéki szórványtelepülésre. Az óvodásokat szállítják majd a 

magyar tanintézményekbe, hogy minden kicsi anyanyelvén tanulhasson akkor is, ha távolabb 

él az óvodától. Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezte Németh Ernő. 

  

Főleg hagyományos karácsonyi énekekre, szokásokra építkezett a válaszúti Kallós Zoltán 

Alapítvány szórványkollégiumának ünnepi műsora, de a ma közkedvelt karácsonyi dalok és 

az újévköszöntés is része volt a közel 70 kisiskolás előadásának. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-21_18-02-00&enddate=2018-12-21_18-40-00&ch=mr1
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Idén is megszervezték Aradon az önkormányzat támogatásával a magányosoka karácsonyát. 

Több mint másfél évtizede a Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezete és az RMDSZ 

kezdeményezésére indult el a kezdeményezés, amelynek során az év végi ünnepeke előtti 

napokban meleg ebéddel és jó társasággál várják azokat, akik nehéz szociális helyzetben 

vannak, vagy ha anyagilag nem is szorulnának rá, de a karácsonyt minden bizonnyal egyedül 

töltik. 

  

A korábbi évek hagyományait folytatva erdélyi püspökök karácsonyi gondolatait szeretnénk 

tolmácsolni kolozsvári tudósítónk, Szilágyi Szabolcs segítségével. 

  

A világosság nem kívülről, hanem a szívből, a lélekből fakad - magyarázza a karácsonyi 

tanítást ünnepi beszédében Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. 

  

A világosság győzedelmeskedjen a mi életünkben és ezen a karácsonyon is szülessen meg a 

fény - emeli ki karácsonyi gondolataiban Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-

Lutheránus egyház püspöke. 

  

Abban reménykedjünk, hogy a dolgok helyükre kerülnek, hogy az életünk megváltozik és azzá 

leszünk, amivé teremtettünk - mondja karácsonyi pásztorlevelében Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke. 

  

 Kit látunk a jászolban és a jászol körül? - ezt boncolgatja karácsonyi ünnepi beszédében 

Jakubinyi György, gyulafehérvári római katolikus érsek. 

  

  

Határok nélkül 

2018. december 22. -Kossuth Rádió 

  

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Magyar Nyelvű Társulat a közelmúltban 

ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. Ebből az alkalomból Örökös tag díjakat is 

adományoztak. Mai műsorunk előtt két díjazottat is megszólaltatott munkatársunk. Zsoldos 

Barnabás mikrofon elé kérte Szélyes Ferenc színművészt és Paulovits László díszletrendezőt. 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-22_18-30-00&enddate=2018-12-22_19-07-00&ch=mr1
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4 év kutató- és gyűjtőmunkájának eredményeként megjelent a Torockó és környéke régi 

képeslapokon című könyv 2. része. Az egyfajta építészeti Oscar díjnak is számító Európa 

Nostra díjas Torockóról készült kötetet Balázs D. Attila író, újságíró jegyzi. A most következő 

beszélgetést vele készítettem. 

  

Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a néptánc. A gömöri régióban is egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend a Rozsnyón működő, Borostyán Néptáncműhely jóvoltából. A 13 éves 

múltra visszatekintő együttes vezetője Icso Valéria, aki végzettségét tekintve alsó tagozatos 

pedagógus, ám a néptánc és a közel 180 tagú együttes irányítása - teljes szabadidejét kitölti. 

Valika fő célja – saját bevallása szerint - nemcsak a néptánc megszerettetése, hanem a 

közösségépítés is. Palcsó Zsóka összeállítása. 

  

Karácsonyra hangolódva egy nagybecskereki kézműves csak csuhéból készült díszekkel 

ékesített fel egy fenyőágat. A természetes anyagokból készült munkái varázslatos hangulatot 

sugároznak, miközben a régi időket is megidézik, hiszen egykor a természetes anyagok 

kerültek a karácsonyfára. A  nagybecskereki Dorogi Erzsébettel Kónya-Kovács Otília 

beszélgetett. 

  

Rendhagyó ének- és zeneórát tartott a Muzsikás együttes Pozsonyban, a Duna utcai magyar 

iskolában. A 2005-ben a magyar népzenéről indított ismeret-terjesztő koncerttel már vagy 

600 iskolában jártak. Pozsonyban sem maradt el a közös éneklés, csujogatás és természetesen 

a fergeteges hangulat sem. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

  

Határok nélkül 

2018. december 27. – Kossuth Rádió 

  

Közeledik az év vége, így természetes, hogy egy kicsit mi is megállunk és visszatekintünk a 

2018-as esztendőre. Miért fontos ez az esztendő a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő 

magyarság számára? Milyen sikereket hozott az esztendő és milyen gondokkal, nehézségekkel 

kellett szembenéznünk akár napi szinten is? Elsőként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárt kérte évértékelésre Lánczi Ágnes. 

  

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár után Grezsa Isvtán Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztost hallják Benkei Ildikó 

riportjában. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-27_18-02-00&enddate=2018-12-27_18-40-00&ch=mr1
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Bár az ukrán állammal feszült a viszony, azért a Kárpátaljai kormányzósággal jónak 

mondható az együttműködés – tudtuk meg Grezsa István miniszteri biztostól. De vajon hogy 

látják saját helyzetüket az ott élők? Milyen volt az idei év a kárpátaljai magyarság számára? 

Ezekről is beszélt Iváncsik Attila mikrofonja előtt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az 

ukrán parlament magyar képviselője. 

  

A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek történetük egyik legkeményebb évén vannak 

túl, - mondta az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Zubánics Lászlóval Iváncsik 

Attila beszélgetett. 

  

 

Határok nélkül 

2018. december 28. – Kossuth Rádió 

  

Az 1918-ban megalakított Székely Nemzeti Tanács, majd a 85 évvel később újra megszervezett 

SZNT a kezdetektől Erdély megvédéséért, a Székelyföld önállóságának megteremtéséért 

tevékenykedik. Hozzájuk képest lényegesen fiatalabb a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, 

amely hivatalosan 2002 szeptemberében alakult meg. Jelentős Kárpát-medencei civil 

szervezet a Rákóczi Szövetség, amelynek tevékenysége nem csak egy bizonyos régióhoz 

köthető.  A szövetség a mai Magyarország egyik legrégebbi társadalmi szervezete, amely 

magalakítása, vagyis 1989 óta támogatja a Kárpát-medencében, kisebbségben élő magyarság 

oktatásügyét, kulturális tevékenységét. Az imént említett civil szervezetek vezetőit kérték 

évértékelésre munkatársaink. 

  

Arra összpontosulnak erőink szerte a Kárpát-medencében, Erdélyországban és Brüsszelben, 

valamint Strasbourgban is, hogy kivívjuk szabadságunkat azzal párhuzamosan, hogy Európa 

is valóságos identitásbeli és kultúrharcot folytat. – mondta Tőkés László. Az EP képviselő 

hozzátette: Mindmáig nyitottak Trianon sebei és sanyarú a magyar sors leginkább 

Ukrajnában, Kárpátalján, de Romániában is, ezért valóságos küzdelmet folytatunk a magyar 

összefogás erejével ezen utódállamok-beli kisebbségi helyzetünk megjobbítása érdekében. 

Tőkés Lászlóval az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével, EP képviselővel Ionescu 

Nikolett beszélgetett. 

  

A Székely Nemzeti Tanács idén ünnepelte megalakulásának 100., és újraalakulásának 15. 

évfordulóját. A jubileumi esztendő legfontosabb tapasztalatairól és a jövő évi tervekről beszélt 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke munkatársunknak, Erdei Edit Zsuzsannának. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-12-28_18-02-00&enddate=2018-12-28_18-40-00&ch=mr1
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Gyermekeinket a szülőföldön a legérdemesebb fölnevelni, itt kell őket arra biztatni, 

ösztönözni, hogy érezzék a szülőföld iránti szeretetet – a többi között erről is beszélt 

évértékelőjében Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti Tanács elnökével Németh Ernő készített 

interjút. 

  

Egy nagyon nehéz, de tartalmas évet hagy maga mögött a Rákóczi Szövetség, amelynek 

tagsága idén meghaladta a 25 ezer főt – mondta Csáky Csongor. A szövetség elnöke kiemelte, 

hogy csaknem 1500 fiatal, főként középiskolás és egyetemista csatlakozott 2018-ban a 

szövetséghez, amelynek magyar iskolaválasztási programja mára már társadalmi üggyé vált, 

hiszen az egyéni támogatók mellé félezer önkormányzat is felsorakozott. Csáky Csongort, a 

Rákóczi Szövetség elnökét Ternovácz Fanni kérte mikrofon elé. 

  

 

Kárpát Expressz 

2018. december 23.- M1 

  

Első alkalommal szerveztek gyermekfesztivált Brassóban, amely minden korosztályt 

igyekezett megszólítani. A 4 napos rendezvény során a szervezők a város magyar 

óvodásainak, általános és középiskolásainak kínáltak programokat. 

  

Ősi magyar múltra tekint vissza a délvidéki Tornyos. Nevét a legenda szerint középkori 

templomtornyáról kapta, amely már messziről látszott a végtelen rónaságon. A török időkben 

Tornyos is elnéptelenedett, majd tanyaközpont lett. Szecessziós katolikus templomát 1901-

ben szentelték fel. Tornyos színmagyar település, melynek lakói hűen ápolják a magyar 

hagyományokat. 

  

A Sajó jobb partján fekszik Hamva. A 600 lelkes felvidéki település motorja Juhász István 

mezőgazdasági vállalkozó, aki pénzt és energiát nem sajnálva évtizedek óta szervezi a helyi 

kulturális életet. 

  

Csobotfalva összenőtt a Mária-kegyhelyről híres Csíksomlyóval. Sőt, ma már mindkét falu 

Csíkszereda része. Az átszervezés viszont nem feledtette a helyiekkel a hagyományt. A 

betlehemes játékok hagyománya ma is él a településen. 

  

  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-12-23-i-adas-8/
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Kárpát Expressz 

2018. december 30. – M1 

  

Erdély-szerte egymást követték a magyarellenes események 2018-ban is. A bíróság nem adta 

vissza a katolikus egyháznak a gyulafehérvári Batthyáneumot, amelyet még a kommunisták 

vettek el. Példátlan módon visszaállamosították a Bánffy-birtok egy részét és 10 ezer euróra 

büntették Szováta korábbi polgármesterét, amiért nem vette le a székely zászlót a hivatalról. 

A legnagyobb visszhangot azonban a Beke-Szőcs-ügy váltotta ki. 

  

A felvidéki magyarság a 2018-as esztendőben bizonyította, hogy mi mindent képest megtenni 

az identitás megőrzéséért, a magyar megmaradásért. Számos olyan fiatalt és családot 

ismerhettünk meg, akik a nehézségek ellenére is szülőföldjükön akarnak boldogulni. 

  

A korábbi évekhez képestviszonylagos nyugalomban telt a délvidéki magyarság 2018-as 

esztendeje. Egyre több, a magyarságot összetartó rendezvényt szerveztek, melyek közül sok 

eseményen ott volt a Kárpát Expressz stábja is. 

  

Kárpátalján nemcsak a kisebbségeket semmibe vevő ukrán nyelvtörvény, hanem 

sovinisztatámadások, provokációk, jogsértő intézkedések és titkosszolgálati akciók 

keserítették meg a magyarok mindennapjait 2018-ban. A kárpátaljai magyarság mindezek 

ellenére mindent megtett a megmaradásért. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-12-30-i-adas-10/

