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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Potápi: a kormány fontos feladata a nemzeti összetartozás erősítése 
2019. január 6. – MTI, Mandiner, Origo, 888.hu, Lokál, Magyar Szó, Szóljon, Felvidék Ma, 

OrientPress, Körkép, PannonRTV, Ma7.sk 

Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a székelyföldi települések megvalósíthassák 

céljaikat – jelentette ki Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár Bonyhádon, a madéfalvi 

veszedelem 255. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A magyar kormánynak 

fontos feladata, hogy a nemzeti összetartozás érzését erősítse minden magyar között, éljenek 

a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Bonyhádon, a madéfalvi veszedelem 255. 

évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Potápi Árpád János a Tolna megyei 

település székely emlékparkjában tartott megemlékezésen hozzátette: a kormány mindent 

megtesz annak érdekében, hogy aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse, és 

mindenki meg tudjon maradni magyarnak. „Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a 

székelyföldi települések megvalósíthassák céljaikat” – fogalmazott, megemlítve, hogy a 

kormány közbenjárásának is köszönhetően újították fel az 1764-es Siculicidium,azaz 

székelyöldöklés madéfalvi emlékművét, mellette pedig új kápolnát avattak. 

 
Szili: mindenki számára biztosítani kell a szülőföldön élés jogát 
2019. január 5. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, kormany.hu, 

OrientPress, Ma7.sk 

A 21. század Európájában a szülőföldön élés jogát mindenki számára biztosítani kell – 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a Tolna megyei Kismányokon. A 

politikus a málenkij robotra elhurcoltakra emlékező ünnepségen hozzátette: senkinek nem 

állhat jogában, hogy bárkit elűzzön szülőföldjéről, vagy ott jogait korlátozza. Felidézte: a 

második világháború után a homogén nemzetállamok létrehozása népcsoportok elűzéséhez, 

lakosságcseréhez, kitelepítésekhez vezetett. 1945-ben a honi németeket elkergették, elűzték 

hazájukból – fogalmazott. A rendszerváltás után váltak megismerhetővé a második 

világháború utáni történések, mint mondta, a magyarországi németek jogfosztása mára nem 

tabutéma, de csak a rendszerváltozás után nyíltak meg a levéltárak, és váltak megismerhetővé 

az akkori történések. A miniszterelnöki megbízott hangoztatta: ki kell mondani, soha többé 

ne forduljon elő Európában, hogy bármelyik népcsoportnak el kell hagynia a szülőföldjét. De 

az ellen is fel kell emelni a szavunkat, ha valakinek másodrendű állampolgárként, vagy 

jogkorlátozottan kell élnie. Sajnos ilyen előfordul ma, elég, ha kárpátaljai magyarságra és a 

székelységre gondolunk: ők másodrendűnek érzik magukat, mert korlátozzák az anyanyelvi 

oktatásukat – jegyezte meg. 
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http://mandiner.hu/cikk/20190106_potapi_a_kormany_fontos_feladata_a_nemzeti_osszetartozas_erositese
http://mandiner.hu/cikk/20190106_potapi_a_kormany_fontos_feladata_a_nemzeti_osszetartozas_erositese
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/05/szili-mindenki-szamara-biztositani-kell-a-szulofoldon-eles-jogat
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/05/szili-mindenki-szamara-biztositani-kell-a-szulofoldon-eles-jogat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 7. 
2 

 

Másodszor rendezték meg az Összetartozás Kupát Bonyhádon 
2019. január 5. – MTI, Híradó, Nemzeti Sport, Kárpátinfo, Webrádió 

Másodszor rendezték meg szombaton az Összetartozás Kupa amatőr labdarúgó-tornát 

Bonyhádon, ezúttal két határon túli magyar csapat részvételével. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a város országgyűlési képviselője az MTI-nek elmondta: 

Bonyhád idén felújított sportcsarnokában a XXII. Losonci István Emléktornával együtt 

bonyolították le a kupát, amelyen a székelyföldi Madéfalva és a felvidéki Tardoskedd - 

Bonyhád testvértelepüléseinek - együttesei is pályára léptek. Az Összetartozás Kupa a határon 

túliak számára újabb lehetőség arra, hogy Magyarországra jöjjenek, és megtapasztalják azt, 

hogy nemcsak támogatásokkal, hanem a sport területén is próbáljuk összefűzni a 

kapcsolatokat. A kupa erősíti a magyar összetartozást - fogalmazott. Hozzátette: a következő 

tornára kárpátaljai, vajdasági, a horvát Baranyából és egy csángó településről érkező 

sportolókat is várnak. Az emléktornát több mint két évtizede rendezik meg a völgységi 

városban Losonci István, egykori sikeres bonyhádi labdarúgó és edző emléke előtt tisztelegve. 

 

Tőkés ezúttal az EP külügyi bizottsága elnökének ajánlásával látogatta meg a 
börtönben Bekét és Szőcsöt 
2019. január 4. – MTI, Krónika, hirado.hu, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Ma7.sk 

Tőkés László európai parlamenti képviselői minőségében is meglátogatta pénteken a 

csíkszeredai börtönben Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) két volt erdélyi vezetőjét, akiket terrorizmus vádja miatt ítéltek tavaly 

börtönbüntetésre. A csíkszeredai börtönben tett látogatásról Tőkés László – aki az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke is – pénteken számolt be egy sajtótájékoztatón. 

Emlékeztetett, hogy korábban magánemberként látogatta meg a két bebörtönzöttet, most 

viszont az EP külügyi bizottsága elnökének ajánlásával vett részt a látogatáson, s ebből az 

alkalomból lehetősége nyílt megtekinteni a csíkszeredai börtönben uralkodó viszonyokat is.  

 

Olyan utazási cikket közölt a Telegraph Erdélyről, hogy felrobban tőle a puliszka  
2019. január 4. – transindex.ro 

A brit Telegraph utazási cikket közölt Erdélyről, amely inkább tűnik egy történelmi 

összefoglalónak, mint egy mit nézzünk meg, hol együnk és igyunk típusú leírásnak. Most, 

hogy január 1-jétől Románia vette át az EU soros elnökségét, bizonyára több figyelem irányul 

az országra turisztikai téren is. Ezt az összefoglalót viszont nem biztos, hogy szívesen teszi ki 

az ország az ablakba. A cikk már a címével is erősen indít: Az elfelejtett háború, amely 

románná tette Erdélyt, majd a szerző az olyan dolgokról való merengéssel folytatja, amelyek 

úgy tűnnek, mintha kőbe lennének vésve, de valójában nemrég jöttek létre. A szerző ilyen 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/05/masodszor-rendeztek-meg-az-osszetartozas-kupat-bonyhadon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-ezuttal-az-ep-kulugyi-bizottsaga-elnokenek-ajanlasaval-latogatta-meg-a-bortonben-beket-es-szocsot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-ezuttal-az-ep-kulugyi-bizottsaga-elnokenek-ajanlasaval-latogatta-meg-a-bortonben-beket-es-szocsot
http://itthon.transindex.ro/?hir=54000&Olyan_utazasi_cikket_kozolt_a_Telegraph_Erdelyrol_hogy_felrobban_tole_a_puliszka
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dolognak véli Erdélyt is, amely a cikk szerint nem is olyan régóta Románia része, mint ahogy 

azt hinnénk.  

 

Tavaly csaknem félezer magyar gyermek született Kolozsváron – Emma, illetve 
Ádám volt a legnépszerűbb keresztnév 
2019. január 4. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen  

A tavalyi évben 462 magyar gyerek született Kolozsváron, ebből 241 lány és 221 fiú – 

tájékoztatott Oláh Emese, a kincses város alpolgármestere. Tavaly összesen 6667 gyereket 

anyakönyveztek Kolozsváron, 3290 lányt és 3377 fiút. Így a magyar újszülöttek aránya csupán 

fele akkora, mint amekkora a kolozsvári magyarság részaránya: a tavalyi újszülöttek körében 

hét százalék a magyar gyermekek aránya, míg a legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint a 

kincses város 325 ezer lakosa közül csaknem 50 ezer vallotta magát magyarnak, ami több 

mint 15 százalékot jelent. 

 

Új év, új én, gondolhatta Dan Tanasă, és feljelentette Sepsiszentgyörgy 
polgármesterét  
2019. január 4. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi városháza tornyára akar ismét román zászlót tetetni Dan Tanasă blogger, 

ezért beperelte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, számolt be a hírről a 

Marosvásárhelyi Rádió. Tanasă, állítása szerint azért indított pert, mert a polgármester 

„tüntetően és ismételt módon” visszautasította, hogy visszategye a három évvel ezelőtt 

eltávolított zászlót a polgármesteri hivatal tornyára. A blogger azt szeretné elérni, hogy az 

igazságszolgáltatás kényszerítse a polgármestert, hogy „tartsa tiszteletben a román nemzeti 

szimbólumokat és a magyar megszállás alól a várost felszabadító román hősök emlékét”.  

 

A Hunyad megyei RMDSZ is támogatja Kelemen Hunor jelöltségét  
2019. január 4. – maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezete Kelemen Hunort támogatja, hogy a februári tisztújító 

kongresszuson ismét elnyerje a szövetség elnöki tisztségét – jelentette be Winkler Gyula EP-

képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke pénteki dévai sajtótájékoztatóján. „Kelemen 

Hunor az összefogás és a szolidaritás elnöke. Az elmúlt években bebizonyította, hogy számára 

a legkisebb szórványközösség is ugyanolyan fontos, mint a legnépesebb, legerősebb magyar 

közösségek Székelyföldön és Erdély-szerte” – emelte ki Winkler Gyula.  

 

A madéfalvi veszedelemre emlékeznek 
2019. január 4. – szekelyhon.ro 

A madéfalvi veszedelem 255. évfordulója alkalmából kétnapos emlékünnepséget szervez a 

helyi önkormányzat Madéfalván. A Bekecs Néptáncegyüttes Ember az embertelenségben 

című előadását tekinthetik meg az érdeklődők vasárnap 18 órától a közösségi házban. Hétfőn 

10 órától szentmisével kezdődik az ünnepi program a Szent Anna tiszteletére felszentelt 

kápolnában, ahol a Zöld Péter Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát is bemutatják. Ezt 
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https://kronika.ro/szines/tavaly-csaknem-felszaz-magyar-gyermek-szuletett-kolozsvaron-n-emma-illetve-akos-volt-a-legnepszerubb-keresztnev
https://kronika.ro/szines/tavaly-csaknem-felszaz-magyar-gyermek-szuletett-kolozsvaron-n-emma-illetve-akos-volt-a-legnepszerubb-keresztnev
http://itthon.transindex.ro/?hir=54001&Dan_Tanasa_ismet_feljelentette_Sepsiszentgyorgy_polgarmesteret
http://itthon.transindex.ro/?hir=54001&Dan_Tanasa_ismet_feljelentette_Sepsiszentgyorgy_polgarmesteret
http://itthon.transindex.ro/?hir=54001&Dan_Tanasa_ismet_feljelentette_Sepsiszentgyorgy_polgarmesteret
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/106367-a-hunyad-megyei-rmdsz-is-tamogatja-kelemen-hunor-jeloltseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-madefalvi-veszedelemre-emlekeznek
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követően 11.30-tól kezdődik a megemlékezés a Siculicidium-emlékműnél ünnepi beszédekkel 

és koszorúzással. 

 

Ortodox cél a Székelyföld megjelölése – a templom- és kolostorépítési hullám 
után út menti feszületállítási láz vette kezdetét 
2019. január 5. – Krónika 

Nemcsak Maros megye magyar többségű településeit lepték el az út menti ortodox keresztek; 

a bizánci jelképekből kijutott a Székelyföld színmagyar szegleteibe is. Puskás Attila 

vallástörténész szerint bár a keresztény népek a határok megjelölésére állítottak hajdanán 

feszületet, az ortodoxoknál újabban a dominancia hangsúlyozása a cél. A Kovászna, Hargita 

és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nem is tagadja, hogy terve megjelölni a térség 

valamennyi olyan helyét, ahol valamikor görögkeleti templom állt. 

 

Újabb megoldásra váró tanügyi probléma: sok diáknak nem megy a 
szövegértelmezés 
2019. január 6. – szekelyhon.ro 

Az iskolások majdnem fele funkcionális analfabetizmussal – szövegértelmezési gondokkal – 

küzd Romániában, a jelenség alól Székelyföld sem kivétel. Az sem titok, hogy óriási szakadék 

tátong a diákok között a közoktatási rendszerben. 

 

Sepsiszentgyörgyön fejleszt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
2019. január 7. – Krónika 

Széles körű fejlesztésekre készül a Sapientia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön, a magyar 

kormány által a tavalyi év végén kiutalt támogatásból bővítik a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjának infrastruktúráját, a meglevő 

agrármérnöki szak mellett a következő két évben az erdőmérnöki és a sport szakot is 

beindítják. Előbbi akár már idén elindulhat – bizakodnak a felsőoktatási intézmény 

illetékesei. 

 

Mindenütt a mérleg nyelve vagyunk 
2019. január 6. – Ma7.sk 

Cziprusz Zoltán a Magyar Közösség Pártja tagjainak fiatalabb generációjához tartozik. 

Korához képest igen komoly eredményeket ért el, 2017-ben ugyanis besztercebányai megyei 

képviselő lett, illetve ismét bekerült a rimaszombati városi képviselő-testületbe. Bokros 

teendői mellett rengeteg rendezvény szervezéséből kiveszi a részét, és igyekszik a gömöri 

ifjúságot összefogni. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ortodox-cel-a-szekelyfold-megjelolese-n-a-templom-es-kolostorepitesi-hullam-utan-ut-menti-feszuletallitasi-laz-vette-kezdetet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ortodox-cel-a-szekelyfold-megjelolese-n-a-templom-es-kolostorepitesi-hullam-utan-ut-menti-feszuletallitasi-laz-vette-kezdetet
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-megoldasra-varo-tanugyi-problema-sok-diaknak-nem-megy-a-szovegertelmezes
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-megoldasra-varo-tanugyi-problema-sok-diaknak-nem-megy-a-szovegertelmezes
https://ma7.sk/tajaink/mindenutt-a-merleg-nyelve-vagyunk
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Nagyszarvai iskolaügy: találkozóra hívja a magyar oktatásügyi szervezetek 
képviselőit az önkormányzat 
2019. január 6. – Ma7.sk 

Jövő héten zártkörű találkozót szervez a nagyszarvai önkormányzat, amelyre meghívta a 

felvidéki magyar érdekképviselettel és oktatással foglalkozó szervezetek képviselőit – értesült 

a ma7.sk. A tavalyi év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügyét a csallóközi Nagyszarva 

váltotta ki azzal, hogy a községbe és a környező falvakba beköltözött szlovák szülők iskolát 

szerettek volna nyitni szlovák gyermekeik számára. Kérésük – még akkor is, ha teljesen 

elfogadható – nehezen teljesíthető, hiszen gazdasági szempontból egy új iskola, vagy osztály 

nyitása lehetetlen helyzetbe sodorná a Nagyszarva gazdálkodását. Így az önkormányzat az 

indulatoktól sem mentes május végi ülésén racionális döntést hozott, amikor elutasította a 

szlovák iskola elindítását. 

 
Hiányérzet a komáromi nagygyűlés negyedszázados évfordulója kapcsán 
2019. január 6. – Ma7.sk 

Közeleg a választott szlovákiai magyar parlamenti és önkormányzati képviselők, valamint 

polgármesterek 1994. január 8-i komáromi nagygyűlésének 25. évfordulója. A felvidéki 

magyarság II. világháború utáni legnagyobb politikai rendezvényeként számontartott 

nagygyűlés kulcsszava a magyarság Szlovákia államhatárain belüli önrendelkezése volt, ami 

mindmáig nem valósult meg. A helyi Csemadok-székház homlokzatán annak Komáromi 

Területi Választmánya által tíz évvel ezelőtt felavatott emléktábla mementóként figyelmeztet 

a hajdani példátlan összefogásunkra és az elhalasztott lehetőségre. 

 

Bugár Béla: Áthidaltuk 2018 legnagyobb feszültségeit 
2019. január 4. – bumm.sk 

Idei első sajtótájékoztatóját tartotta meg a Híd. Bugár Béla, a párt elnöke, a parlament 

alelnöke értékelte a 2018-as évet és beszélt az előttünk álló hónapok legfontosabb 

eseményeiről, így az alkotmánybírák megválasztásáról, az államfőválasztásáról és az európai 

parlamenti választásokról is. Érzelmekkel túlfűtött év áll az ország mögött – fogalmazott idei 

első sajtótájékoztatóján Bugár Béla, a Híd elnöke, a parlament alelnöke, aki hozzátette, 

nagyrészt a Hídnak is köszönhető, hogy ezeket a feszültségeket sikerült jól kezelni. 

„Áthidaltuk a kormányválságot, az előrehozott választások nem vezettek volna eredményre. 

Változott a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány személye, Fico is távozott posztjáról, ami 

talán a legfontosabb lépés volt. A Kuciak-gyilkosság elkövetőit megtalálták, a megrendelő 

személyére is fény derülhet” - mondta Bugár Béla. 

 

A szlovák muzeológus magyarbarát cikke felháborította az Aktuality.sk 
újságíróját 
2019. január 6. – Ma7.sk 

Zolo Mikeš, az Aktuality.sk hírportál kommentátora szerint a szlovákiai magyarok nincsenek 

elnyomva Szlovákiában, és csak feleslegesen siránkoznak. A szlovák újságíró eme kijelentését 

https://ma7.sk/kozelet/nagyszarvai-iskolaugy-talalkozora-hivja-a-magyar-oktatasugyi-szervezetek-kepviseloit-az-onkormanyzat
https://ma7.sk/kozelet/nagyszarvai-iskolaugy-talalkozora-hivja-a-magyar-oktatasugyi-szervezetek-kepviseloit-az-onkormanyzat
https://ma7.sk/kozelet/hianyerzet-a-komaromi-nagygyules-negyedszazados-evforduloja-kapcsan
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/04/bugar-bela-athidaltuk-2018-legnagyobb-feszultsegeit
https://ma7.sk/kozelet/a-szlovak-muzeologus-magyarbarat-cikke-felhaboritotta-az-aktualitysk-ujsagirojat
https://ma7.sk/kozelet/a-szlovak-muzeologus-magyarbarat-cikke-felhaboritotta-az-aktualitysk-ujsagirojat
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„Az igazság egyértelműen a magyaroké” című cikk kapcsán tette, amelyben Zuzana Faláthová 

szlovák muzeológus éles kritikával illette a szlovák történelemszemléletet és a 

történelemoktatást Szlovákiában. Az említett cikk azóta villámgyorsan terjed az interneten, 

úgy tűnik, nem csak a magyarok között. Mikeš az Aktuality.sk weboldalon megjelenő írása 

Hét a világmédiában: A pozsonyi kurátor sokkolt Budapesten címet viseli. A szerző a cikk 

bevezetőjében megjegyzi, hogy Zuzana Faláthová „magyar nemzeti ébredéséről” szeretne pár 

szót szólni, amely véleménye szerint a Ján Slota-féle megnyilvánulások fordított (magyar) 

változata. 

 

Pásztor István: Hozzon a karácsony otthonaikba megértést, örömet és 
nyugalmat 
2018. január 4. – Vajdaság MA 

Karácsonyi köszöntőjében Pásztor István üzent azoknak a hívőknek és a papságnak is, akik a 

Julianus-naptár szerint ünneplik Jézus születését. Kívánom, hogy a közelgő ünnepeket jó 

egészségben, családi körben, szeretteik körében töltsék el - áll a Tartományi Képviselőház 

elnökének köszöntőjében. 

 

Tisztánlátással juthatunk a történelmi megbékéléshez 
2019. január 4. – Magyar Szó, Vajdaság MA 

Az igazságnál, a történelmi tények megállapításánál nem létezik jobb gyógyszere a sebek 

begyógyításának, éppen ezért volt szükség arra, hogy a második világháborúhoz kötődő 

történések kapcsán is tisztán lássunk, hiszen csak ezzel a pontossággal juthatunk el a 

történelmi megbékéléshez. Egyebek mellett ezeket a gondolatokat is megosztotta a 

nyilvánossággal ma Titelen Igor Mirović tartományi kormányfő az 1942-es razzia 

áldozatainak emléket állító gyászszertartást követően. 

 

Vajdasági Népzenész Találkozó Tóthfaluban 
2018. január 5. – Pannon RTV 

A kétnapos rendezvényen mintegy 30 vajdasági népzenész vett részt különböző zenekarokból. 

A már hagyományos találkozó legfőbb célkitűzése, hogy a zenészek elvonultan 

tanácskozhassanak egymás közt, muzsikáljanak, valamint előadásokat hallhattak a Tisza-

menti és széki népzenéről és zenekarokról. A Fokos zenekar már évek óta gazdagítja a 

találkozót.  

 

Tartalmasan telt a nagydobronyi tanoda első éve 
2019. január 6. – karpatalja.ma 

A Nagydobronyi Magyar Népművészeti Tanoda 2018 márciusában nyitotta meg kapuit, s 

azóta rendszeres programokkal várja mindazokat, akik érdeklődnek a magyar népművészet 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23201/Pasztor-Istvan-Hozzon-a-karacsony-otthonaikba-megertest-oromet-es-nyugalmat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23201/Pasztor-Istvan-Hozzon-a-karacsony-otthonaikba-megertest-oromet-es-nyugalmat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3876/kozelet/195361/Tiszt%C3%A1nl%C3%A1t%C3%A1ssal-juthatunk-a-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-megb%C3%A9k%C3%A9l%C3%A9shez.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3876/kozelet/195361/Tiszt%C3%A1nl%C3%A1t%C3%A1ssal-juthatunk-a-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-megb%C3%A9k%C3%A9l%C3%A9shez.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-nepzenesz-talalkozo-tothfaluban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/tartalmasan-telt-a-nagydobronyi-tanoda-elso-eve/
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és a népi kézművesség iránt, fontosnak tartják a nemzeti kultúra értékeinek, helyi 

sajátosságainak ismeretét, őrzését és továbbadását. A Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet által működtetett intézmény első programsorozata a húsvéti készülődés jegyében 

zajlott. A tanoda teret adott a húsvéthoz kapcsolódó élő népszokások közös megélésének: a 

családok az ünnepvárás első mozzanataként együtt díszítették fel a locsolkodókat útba igazító 

virágvasárnapi ződágakat, majd a hagyományos dobronyi hímes tojások festésének csínját-

bínját sajátíthatták el az érdeklődők. 

 

Petőfi Sándor születésnapjára emlékeztek Badalóban 
2019. január 4. – Kárpátalja 

Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskőrösön. A mindössze 26 évet élt magyar költő, 

forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja 

volt. Badalóban immáron hosszú évtizedek óta az év első napján kerül sor Petőfi 

születésnapjának méltatására. A történet szerint 1847 júliusában a költő, a község temploma 

falainak tövében pihent meg, mikor úton volt Erdélybe menyasszonyához, Szendrey Júliához. 

A megemlékezés istentisztelettel kezdődött, majd azt követően a helyi és környező települések 

lakosai helyeztek el koszorúkat és rótták le kegyeletüket a település református templomának 

külső falán elhelyezett emléktábla előtt. 

 

2018: Svung-Bécsi Magyar Színkör 
2019. jnauár 5. – volksgruppen.orf.at 

A Svung-Bécsi Magyar Színkör 2007-ben alakult, 12 személyes csapat, alapítója és rendezője 

a Bécsben élő Pohl Balázs, pedagógus, rendező. Több, mint két év elmúlt és a csapat egy aktív 

és eredményes munkára tekinthet vissza, főleg ami a 2018-as évet illeti. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Térkép 

2019. január 5. – Duna  World 

 

A keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a család, a házasság fontosságára 

hívja fel a figyelmet évről-évre a Házasság Hete elnevezésű kezdeményezés, melyhez ma már 

4 kontinens 21 országából csatlakoznak különféle rendezvényekkel. Itt a Térképben mi is 

foglalkozunk a házasságot, a családot, és a gyermeknevelést érintő legfontosabb kérdésekkel. 

Székelyudvarhelyi tudósítóink következő riportjukban, idilli környezetben, egy 

négygyermekes református lelkészcsalád otthonában kutatják a jó házasság titkát.  
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https://karpataljalap.net/2019/01/04/petofi-sandor-szuletesnapjara-emlekeztek-badaloban
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2957069/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-01-05-i-adas/
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A civil összefogás remek példája következik most, az erdélyi Szék község lakóitól, akik 

gondoltak egyet, és utat építettek maguknak. Mivel a közeli Kolozsvárra csak nagy kerülővel 

lehet eljutni, és sokan ingáznak a falu és a város között, úgy döntöttek, nem várnak sem az 

állam sem pedig a megye támogatására, inkább hozzálátnak ők maguk. A munkálatokat mind 

helyiek végezték, mert úgy tartják, hogy amíg van szalmakalapos széki, nem bízzák idegenre 

az ilyesmit.  

 

Két fiatal felvidéki fejlesztő pedagógus, hazatérve magyarországi tanulmányaik után, azt 

tapasztalta, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek és szüleik nem sok helyre fordulhatnak 

segítségért. A két friss diplomás lány gondolt egyet, és Párkányban létrehoztak egy 

képességfejlesztő és rehabilitációs központot, amely a Felvidéken havonta 150 családnak 

nyújt támogatást. Mindezt az anyaország külhoni magyar fiatal vállalkozókat támogató 

pályázat révén tudták megvalósítani.  

 

Képzeljék, a világ egyik legszebb kutyája a délvidéki Magyarkanizsa határában egy tanyán 

nevelkedett. A magyar kuvasz 31 ezer kutya közül lett világbajnok, mindez köszönhető annak 

is, hogy ősei bátor, őrző-védő hajlamát megőrizte. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Gázsó, 

a bajnok kutya, miután gazdája beengedte a kőműveseket a tanyájára kerítést javítani, ő maga 

pedig bement a házba, a kutya bizony nem engedte dolgozni a mestereket. A világbajnok 

kuvasz története következik egy dél-vidéki tanyáról.  

 

Ha Kárpátalján járnak, feltétlenül látogassák meg Beregszászban Weinrauch Katalint, aki a 

kárpátaljai magyar gyermekirodalom élő klasszikusa! Pedig felnőtteknek is ír novellákat és 

kisregényeket, csak álnéven - de saját bevallása szerint elsősorban gyermekírónak tartja 

magát. Pontosabban költőnek, hiszen tollából tucatnál is több verseskötet jelent meg a kicsik 

számára.  

 

A Hargitán, egy bánkfalvi baráti társaság gondolt egyet, és nekiláttak egy rekordkísérletnek. 

Az óriás hóember építését az egész falu támogatta,- ki hólapátolással, ki pedig meleg teával és 

süteménnyel.  

 

Ahogyan a Kárpát-medence számos településén, Székelyudvarhelyen is rengeteg közösségi 

programmal ünneplik az Újévet. Közös ima, népdalok és meghívott előadók teszik 

emlékezetessé az ünneplést. A Térkép nézőinek Nyisztor Ilona, pusztinai csángó 

népdalénekes küldött újévi köszöntőt. A mindig mosolygós Nyisztor Ilonát egyébként a 

csángó zenei kultúra leghitelesebb követeként tartják számon.  
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Öt kontinens 

2019. január 5. – Duna World 

  

Gyerekkorában színésznek készült, de több ezer kilométerre került hazájától és végül a 

filmkészítés szerelmese lett. Hegedűs Péter az ausztráliai Brisbane-ben telepedett le 

családjával sok-sok évvel ezelőtt. 

Minden évben megrendezik a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált, ahol a magyar és amerikai 

közönség, illetve a szakma képviselői az éves magyar filmtermésből szemezgethetnek. 

Csaknem száz magyar cserkész vesz részt kéthetente a bécsi Széchenyi István Cserkészcsapat 

foglalkozásain, hogy ezzel is megőrizze a magyar identitást. A találkozókon amellett, hogy 

magyar barátokat szereznek magyar történelmet, magyar irodalmat tanulnak és csapatépítő 

feladatokkal erősítik az összetartozás érzését. 

Aktívak és lelkesek a svédországi Boråsban élő magyarok is. A városban már az 1900-as 

években virágzott a textilipar, innen kapta a textilváros becenevet. 

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát.” Reményik Sándor üzenete pár éve 

fájdalmas valósággá vált a torontói magyarok számára, mikor az évtizedek óta a katolikus 

templom mellett működő Szent Erzsébet Magyar Iskola hirtelen költözni kényszerült.  

 

 

Határok nélkül 

2019. január 4. – Kossuth Rádió 

 

A terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyi fiatalokért való kiállás ebben az évben is 

folytatódik. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt látogatta meg a csíkszeredai börtönben Tőkés 

László európai parlamenti képviselő.  

 

A szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata elfogadta a 2019-es 

munkaprogramját és költségvetését. A tervek szerint több mint 14 millió euróból 

gazdálkodhatnak majd, így több nagyobb program is bekerült a tervbe. Interjú Hajnal 

Jenővel. 

 

A kárpátaljai magyarok ragaszkodnak az anyanyelvű oktatáshoz, mely alkotmányos joguk, 

ezért követelik Kijevtől, hogy módosítsák az oktatási törvénynek azt a részét, amely szerint a 

nemzetiségi iskoláknak fokozatosan át kell térniük az ukrán nyelven való oktatásra – mondta 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-01-05-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-04_18-02-00&enddate=2019-01-04_18-40-00&ch=mr1
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a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora, Orosz Ildikó. 

 

Az évről évre sokasodó feladatokról, a romániai magyar oktatás helyzetéről és az elmúlt év 

kihívásairól nyilatkozott a Határok nélkülnek Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke.  

 

Országhatáron átnyúló fejlesztéseket előirányzó partnerségi együttműködési megállapodást 

írt alá csütörtökön a Nógrád megyei önkormányzat elnöke és a Besztercebánya megye 

önkormányzat elnöke. Az Ipoly-hidak, továbbá a közút- és vasútfejlesztések mindkét 

megyének és mindkét országnak egyaránt érdekében állnak.  

Megtudhatjuk, mi mindenre lehet jó – a testmozgáson kívül – a baranta. A baranta mint 

történelmi harci kultúra tökéletesen alkalmas a fiatalok nevelésére, a magyar identitás 

megőrzésére és erősítésére – mondja Szilja István Petőfi Sándor Program-ösztöndíjas, aki 

Kárpátalján a Nagyszőlősi járásban teljesít szolgálatot. 

 

 

Határok nélkül 

2019. január 5. – Kossuth Rádió 

 

Még az ünnepek előtt megkésett születésnapi köszöntőt tartottak a pozsonyi Magyar 

Intézetben. Barátai, pályatársai és olvasói köszöntötték Koncsol László írót, költőt, 

szerkesztőt, akinek az igazi műfaja a humanizmus.  

 

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület a legrégebbi a térségben, 1945 óta 

folyamatos a munkája. Az egyesület elnöke a múlt év legjelentősebb eseményeiről számolt be 

és szólt a tervekről is. Jenovay Lajost, az egyesület vezetőjét Kónya-Kovács Otília kérdezte. 

 

Újabb könyv jelent meg az 1944-es 45-ös délvidéki magyarirtásról. Matuska Márton, a téma 

kutatója ezúttal a Sajkás-vidéki települések magyarságának kálváriáját dolgozta fel. A 

Keskenyúton Alapítvány gondozásában megjelent kötetről Ternovácz István beszélgetett a 

szerzővel. 

 

Megjelent Magyar Árpád István Magyarok Kijevben - Fejezetek a magyar-ukrán kapcsolatok 

történetéből a IX. századtól napjainkig című könyve, amelyet magyar és ukrán nyelven is 

kiadtak. A fotókkal, képekkel gazdagon illusztrált, négyszáz oldalas, tudományos 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-05_18-30-00&enddate=2019-01-05_19-07-00&ch=mr1
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ismeretterjesztő könyvet az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karán ismertették meg a 

kárpátaljai közönséggel. A könyv Magyarország kijevi nagykövetsége és a Magyar-Ukrán 

Történész Vegyes Bizottság megbízásából készült. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

A gyertya fénye karácsonyi hangulattal, szeretettel tölti meg a szobát, de az ünnep után is 

dísze a lakásnak. Egy muzslyai hölgy, Németh Gizella  az egyik régi mesterség után kezdte a 

másikat, így a szappankészítés után belefogott a gyertyaöntés mesterségének elsajátításába is. 

Elkészült munkái azonban egyáltalán nem mondhatók hagyományosnak. Részletek Kónya-

Kovács Otíliától. 

 

Kárpát Expressz 

2018. január 6. – M1 

 

Székelyföld építészete nem lehet független a hagyományoktól és a tájtól. Ezt vallja Köllő 

Miklós gyergyószentmiklósi építész, aki 2018-ban az Orbán Balázs-díj hargitai kitüntetettje 

lett. Az általa vezetett tervezőiroda legújabb műve a gyergyószárhegyi iskola melléképülete, 

garázs és fatároló. 

 

A Kárpátok bércei, az alföld vagy a délvidéki rónaság – mindenki számára ismertek 

történelmi országunk határai és minél jobban megismerjük szokásait és kultúráját, annál 

jobban kötődünk az anyaföldhöz. Ezt a célt szolgálja a honismeret, melynek jegyében immár 

ötödik alkalommal került megrendezésre a honismereti civil regionális találkozó, ezúttal a 

délvidéki Tóthaluban. 

 

Megalakulásának 40. évfordulójára különleges előadással készül a somorjai Csali 

gyermeknéptáncegyüttes. Jelenleg több mint 190 gyermek jár az együttesbe, ahol elkötelezett 

pedagógusok segítségével szívják magukba a magyar népzenei és néptánc-kultúrát. 

 

Tüzelőt aprítanak a lekvárfőzés előtt a benei hagyományőrzők. Mint fogalmaznak, már itt is a 

nagyszüleiktől tanult fortélyokat alkalmazzák. A benei Bábel és Anicka család hagyományos 

nép módszerekkel 15 féle lekvárt készít. 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-01-06-i-adas-6/

