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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: még inkább a gyermekekre koncentrál idén a nemzetpolitika 
2019. január 13. – OrientPress – Adorján András 

A tematikus évek sorában 2019. a gyermekek éve lesz. Ennek keretében folytatják az óvoda- 

és bölcsődefeljesztési programot, illetve számos iskolát is felújítanak. Még inkább 

odafigyelnek a gyermekvállalásra, igyekeznek a gondolkodás középpontjába állítani a 

családokat, hiszen a jövő szempontjából az a legfontosabb, hogy szülessenek magyar 

gyermekek – hangsúlyozta a Rádió Orienten Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár rámutatott, a Rákóczi-emlékévebe szeretnék jobban megszólítani a gyermekeket 

és bevonni a fiatalokat. 

 

Grezsa István: egy pillanatra sem engedhetjük el a kárpátaljai magyarok kezét 
2019. január 11. – MTI, Híradó, Origo, Lokál, Propeller, Promenád, Demokrata, Orintpress, 

Gondola, Ma7.sk, Magyar Hírlap 

A világ magyarságának minden közösségében tudatosult, hogy meg kell segíteni a nehéz 

helyzetben lévő kárpátaljai magyar közösséget, mert egy pillanatra sem engedhetjük el a 

kárpátaljai magyarok kezét – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos pénteken a 

Nagyszőlőshöz közeli Salánkon, ahol a Magyar Patrióták Közössége ünnepélyes keretek közt 

átadta a helyi református egyházközségnek kanadai magyar szervezetekkel közösen gyűjtött 

adományát. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos a Salánki Református Ifjúsági Házban tartott istentiszteleten mondott 

köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság megsegítése érdekében létrejött 

össznemzeti összefogás nemcsak a kárpátaljai magyar közösségről, hanem a magyar nemzet 

megmaradásáról is szól. Ahhoz, hogy megmaradhassunk magyaroknak, nem szabad egyetlen 

szállásterületet sem feladni – fogalmazott. 

 
Szili Katalin: a kormány gazdasági és családtámogatásokkal segíti a felvidéki 
magyarságot 
2019. január 11. – MTI, Híradó, Origo, Lokál, Demokrata, Felvidék Ma, Körkép 

A magyar kormány egyebek mellett gazdasági és családtámogatásokkal segíti a felvidéki 

magyarság boldogulását – mondta a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki 

megbízott pénteken az M1 csatornán. Szili Katalin felidézte, nemrég volt 25 éve annak, hogy a 

felvidéki magyar választott képviselők Komáromban megfogalmazták a szlovákiai 

magyarságot érintő legfontosabb céljaikat. Egyebek mellett – folytatta – társnemzeti státuszt 

szerettek volna, azt, hogy ahol a magyarság számaránya eléri a lakosság 10 százalékát, ott 

legyen hivatalos nyelv a magyar, és a hivatalokban részarányosan legyen magyar 

foglalkoztatás. Megjegyezte: akkor 11,5 százalék volt a magyarság aránya Szlovákiában, 
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jelenleg viszont nem éri el a 10 százalékot. Nem annyira az elvándorlás, hanem inkább az 

asszimiláció jellemző – tette hozzá. 

 

Grezsa István anyaországi kormányzati támogatással épült Magyar Házat adott 
át Nagydobronyban 
2019. január 12. – MTI, Magyar Idők, Origo, Promenad, karpataljalap.net, Magyar Idők 

A világ összes magyar közössége közül a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyarság van, 

ezért mindenkor számíthat Magyarország feltétlen támogatására – jelentette ki Grezsa István 

miniszteri biztos szombaton Kárpátalja legnagyobb magyar községében, Nagydobronyban, 

ahol anyaországi kormányzati támogatással épült Magyar Házat adott át. Avató beszédében 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos hangsúlyozta: az, hogy a magyar közösségek közül a legnehezebb helyzetben 

lévő kárpátaljai magyarság számíthat a világban élő valamennyi magyar szolidaritására és 

támogatására, jól mutatja: az életképes nemzetek sorába tartozunk. 

 

Szili Katalin: elsődleges cél a Kárpát-medence és a magyarság megerősödése 
2019. január 12. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Origo, Lokál, Propeller, Orientpress, Erdély 

Ma, Felvidék Ma, Gondola, Körkép, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Szili Katalin a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen szombaton megrendezett 

újévköszöntő ünnepségen mondott beszédet, melyben kifejtette: a magyarság és a Kárpát-

medence megerősödése a szomszédos államok számára is jó, emellett Európa új igazodási 

pontjává válhat a térség. A székelyföldi autonómiatörekvések mellett a szórvány megvédése is 

fontos feladat, ezért minden magyar közösséget és embertársat segíteni kell. Ezt szolgálták a 

nemzetpolitika keretében az elmúlt nyolc évben meghozott intézkedések is – tette hozzá. Szili 

Katalin szerint az idei első fél évben, amikor Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának 

soros elnökségét, Bukarest politikai innovációval állhatna elő, hiszen ha valóban európai, 

akkor elismerhetné államalkotó tényezőként a romániai magyarságot, és önrendelkezést 

biztosíthatna számára. Mint mondta, Európában is számos példa van már az autonómiára, 

emellett az önrendelkezés azért is támogatandó, mert ha a közösségek erősek, akkor az 

államok is erősek lesznek – mondta. 

 

A csíksomlyói ferencesek megerősítették, hogy június 7. és 10. között lesz a 
csíksomlyói búcsú 
2019. január 11. – MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

A csíksomlyói ferencesek megerősítették, hogy az idei pünkösdi búcsút június 7. és 10. között 

tartják. Mivel Ferenc pápa romániai látogatása keretében június 1-jén látogat Csíksomlyóra, 

így a hagyományos búcsún nem lesz jelen. A ferencesek azt követően adtak ki közleményt, 

hogy pénteken a román elnöki hivatal és a Vatikán bejelentette: május 31. és június 2. között 

Romániába látogat Ferenc pápa. A katolikus egyházfő június 1-jén látogat Csíksomlyóra.  
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Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás ügyében illetékes 

sajtóreferense korábban az MTI-nek elmondta, hogy a pápa a csíksomlyói nyeregben június 

1-jén fog szabadtéri misét bemutatni. Az MTI kérdésére elmondta: magánbeszélgetések során 

felmerült a pápalátogatás és a pünkösdi búcsú összevonásának lehetősége, de erről - mint 

mondta - Jakubinyi György érsek és a csíksomlyói ferencesek illetékesek dönteni. 

 
Ferenc pápa június 1-jén tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói Nyeregben 
2019. január 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Június 1-jén, szombaton tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben Ferenc pápa 

– közölte az MTI-vel Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás 

ügyében illetékes sajtóreferense. Elmondta: a pápalátogatást a pünkösdi zarándoklat 

mintájára készítik elő, így a mise szabadtéren lesz a csíksomlyói hegynyeregben, ahol a 

pünkösdi búcsú szentmiséjét is szokták tartani. szentmisét tartsanak, amelyet a pápa celebrál 

majd. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke nagy kihívásnak nevezte a 

pápalátogatás megszervezését, hiszen várhatóan több százezer embert kell fogadniuk, ezért 

már most elkezdik a készülődést. Az önkormányzati vezető a magyar és a román diplomácia 

sikereként értékelte, hogy a pápa nem csak „villámlátogatásra” érkezik, hanem három napot 

tölt Romániában. 

 

Megerősítette a román elnöki hivatal a pápalátogatás hírét, a szentatya 
Csíksomlyót is felkeresi 
2019. január 11. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Közleményben jelentette be pénteken a román államelnöki hivatal, hogy Ferenc pápa május 

31. és június 2. között Romániába látogat, ugyanakkor felkeresi Csíksomlyót is. Az elnöki 

hivatalnak otthont adó Cotroceni-palota rövid tájékoztatása szerint Ferenc pápa Klaus 

Johannis államfő és a romániai katolikus egyház meghívásának tesz eleget. A szentatya 

felkeresi Bukarestet, Jászvásárt (Iași), Erdélyben pedig Balázsfalvát és Csíksomlyót. 

Látogatása részletes programját később ismertetik. 

 

Eljárási okból nyúlik a Tőkés László által indított személyiségi jogi per 
2019. január 11. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Március 8-ára halasztotta Tőkés László EP-képviselő perében a péntekre elrendelt 

tanúmeghallgatást a bukaresti táblabíróság, mivel a kirendelt hivatalos tolmács nem jelent 

meg, és így a magyarországi illetőségű tanút nem tudták meghallgatni. Az európai parlamenti 

képviselő sajtóirodájának pénteki közleménye szerint annak az erkölcsi kártérítési pernek a 

fellebbviteli szakaszáról van szól, amelyet Tőkés László indított az 1989-es temesvári 

forradalmi szerepét elvitató, őt hazaárulónak és idegen kémnek nevező volt Securitate-tisztek 

ellen. 
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Személyesen Johannistól akarnak elnöki kegyelmet kérni Bekének és Szőcsnek  
2019. január 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az államelnök tanácsosának negatív válasza ellenére újabb lépéseket tesz Fejér László Ödön 

szenátor és id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a szerintük ártatlanul 

elítélt kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs Zoltán ügyében. A hírről az RMDSZ Háromszéki 

Területi Szervezetének sajtóközleménye tájékoztatott. Fejér László Ödön szenátor az eset 

kapcsán csalódottságának adott hangot és elmondta, habár az államfőnek nem hatásköre egy 

bírósági végzés érvénytelenítése, az elnöki kegyelem gyakorlása kizáróan az övé, amit a 2002. 

október 14-én jóváhagyott, 546-os törvény szabályoz. A törvény értelmében a kegyelemben 

való részesítést hivatalból is megteheti, anélkül, hogy azt valaki igényelné.  

 

A székelyföldi focikluboknak juttatott magyarországi támogatások kivizsgálását 
kéri egy PNL-s képviselő  
2019. január 12. – transindex.ro, Krónika 

Florin-Claudiu Roman, Fehér megyei PNL-s képviselő a pénzügyminisztériumhoz és az adó- 

és pénzügyi hatósághoz (ANAF) fordult, hogy a Gazeta Sporturilorban megjelent információk 

alapján vizsgálja ki azokat a pénzeket, amelyeket a magyar kormány biztosított a csíkszeredai 

és sepsiszentgyörgyi focikluboknak, számolt be a gsp.ro. A pénzügyminiszternek és az ANAF 

vezetőjének címzett hivatalos kérésében a képviselő arra volt kíváncsi, hogy ezek a 

támogatások megfelelnek-e a romániai jogszabályoknak, illetve arra, hogy az elmúlt három 

évben az ANAF ellenőrizte-e ezeket a klubokat, és ha igen, milyen eredménnyel zárultak ezek 

a vizsgálatok. A cikkben szereplő állítások szerint a PNL-s politikus az ANAF-tól azt a választ 

kapta, hogy nem voltak ilyen jellegű ellenőrzések, ugyanakkor hozzátették, hogy kockázati 

elemzést végeznek majd, és amennyiben ezek alapján indokoltnak tartják az ellenőrzést, a 

törvényes előírásoknak megfelelően járnak majd el.  

 
Harminckét új, hiánypótló vállalkozással gazdagodnak Székelyföld városai 
2019. január 12. – szekelyhon.ro 

Harminckét új vállalkozás indulhat el Székelyföldön másfél éven belül, miután ennyi jó 

ötletekkel rendelkező fiatal pályázatát bírálták el kedvezően a Nyerj vállalkozást programban. 

A pályázók egyenként legkevesebb 32 ezer eurót kapnak vállalkozásaik beindítására.  

 
Helytállás, kiállás, felkészülés – erdélyi katolikus megyéspüspökök a 
pápalátogatásról 
2019. január 13. – Krónika 

Örömmel és várakozással tekintenek a május végi, június eleji, Csíksomlyót is érintő 

pápalátogatás elé a romániai római katolikus egyház magyar elöljárói. Közölték: azért 

imádkoznak, hogy ez a látogatás mindannyiunk öröme legyen.  
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Vincze Loránt: a kisebbségek is legyenek részei az Európai Unió átalakításának! 
2019. január 13. – maszol.ro 

A FUEN számára idén a Minority SafePack kisebbségi polgári kezdeményezés kiemelt téma 

marad, az európai választási kampányban intenzívebbé válik a lobbi az európai fővárosokban, 

ezzel párhuzamosan pedig szakértők dolgoznak a konkrét javaslatokon, olvasható az RMDSZ 

vasárnapi hírlevelében. A FUEN kiemelten támogatja az őshonos közösségekből származó 

jelölteket, azokban a régiókban, ahol a kisebbségi szervezetek nem tudnak saját jelöltet 

állítani, olyan pártok támogatását javasolja majd, amelyek elkötelezettek az európai 

kisebbségi törvény elfogadása mellett. Ezt a FUEN elnöksége erősítette meg Flensburgban, 

január 11-12 között tartott évindító ülésén.   

 
A magyar és román kultúra napja Marosvásárhelyen 
2019. január 13. – szekelyhon.ro 

Nagyszabású rendezvénysorozattal készül Marosvásárhelyen a román és a magyar kultúra 

napjára a Studium – Prospero Alapítvány. Mint minden évben, ez alkalommal is lesznek 

felolvasómaratonok, de az azokat összekötő, a két kultúra között hídként szolgáló közös 

rendezvények sem maradnak el. 

 

Erdélyi és magyar – a keresztény Európa egyik alapértéke a vallásszabadság 
2019. január 13. – szekelyhon.ro 

A Tordán elfogadott vallásügyi törvény kihirdetésének 451. évfordulóján, január 13-án a 

székelyudvarhelyi unitárius gyülekezetek együtt tartottak hálaadó istentiszteletet és 

ünnepséget a belvárosi templomban.  

 

Érti-e Orbánt Bukarest? 
2019. január 14. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a bukaresti ellenzékhez közel álló sajtó már jó ideje 

izzadtságszagú igyekezettel próbál riogatni a „soviniszta”, s ráadásul „oroszbarát” magyar 

kormánnyal, rendre ráhúzva a vizes lepedőt az Orbán Viktorral szemben „engedékeny” 

szociáldemokrata hatalomra. A Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök barátjaként, s 

egyben Emmanuel Macron francia elnök kedvenceként számon tartott Klaus Johannisnak és 

a mögé felsorakozott román ellenzéknek látszó társaságnak Orbánnal tárgyalni, vele 

szimpatizálni Brüsszel felégetésével egyenrangú bűnnek számít. Ezzel szemben a Liviu 

Dragnea vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető köreiben többen valóban elismerően 

tekintenek az Orbán-féle Európa-politikára. Azt pedig csak a tudatlanok vagy tudatosan 

félretájékoztatók állíthatják, hogy a magyar kormány az együttműködés helyett a 

konfliktusban érdekelt szomszédaival”. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/106715-vincze-lorant-a-kisebbsegek-is-legyenek-reszei-az-europai-unio-atalakitasanak
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-es-roman-kultura-napja-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/erdelyi-es-magyar-n-a-kereszteny-europa-egyik-alaperteke-a-vallasszabadsag
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Összegyűltek az aláírások Simon Zsolt új pártjához 
2019. január 11. – Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Úgy tűnik, hamarosan bejegyezhető lesz Simon Zsolt független parlamenti képviselő új 

politikai pártja, a Magyar-Maďarské fórum. A képviselő január végéig 11 ezer állampolgári 

támogató aláírást szeretne leadni a belügyminisztériumban, míg a törvény értelmében az új 

párt bejegyzéséhez legalább 10 ezer aláírás kell. Ezt megelőzően azonban jóváhagyják a párt 

alapszabályzatát is. „Nem volt könnyű az aláírásgyűjtés, az emberek nem szívesen adták meg 

a személyi igazolványuk számát és a születési dátumukat. Elég sok aláírást ezért ki is kellett 

hagynunk” – jelentette ki Simon az ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján. Azok, akik 

aktívan bekapcsolódtak az aláírásgyűjtésbe – mintegy 40 ember – hagyják majd jóvá a párt 

alapszabályzatát is. Az előkészítő bizottság ezt követően január végéig beterjeszti azt a 

belügyminisztériumba. Ez a 40 személy lesz egyúttal a párt alapító tagsága is. 

 

Keresztyén bölcsőde és óvoda a Bodrogköz szívében 
2019. január 12. – Ma7.sk 

A Királyhelmeci Szövétnek címmel megjelenő gyülekezeti lap decemberi számában látott 

napvilágot először hivatalosan is a bejelentés: a királyhelmeci református gyülekezet egy 

hiányt pótló keresztyén oktatási intézmény megnyitását tervezi a templomkert területén. 

Köztudott, hogy a II. világháború előtti időkben a legtöbb gyülekezetnek volt felekezeti 

iskolája, ám a háború végén hatalomra került rendszer már nem tette lehetővé ezek 

működését. A rendszerváltás után az egyház is visszakapta ugyan egykor elkobzott javait, ám 

azok helyreállítása időt és pénzt igényelt. Miután két évvel ezelőtt Magyarország kormánya a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak is támogatást nyújtott, a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretén belül tájainkon is új keresztyén oktatási intézmények 

nyílhatnak. 

 

Magyar gyereket magyar iskolába! 
2019. január 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az oktatásügy léte, színvonala kisebbségi szinten mindig a lenni vagy nem lenni kérdését veti 

fel. Ez a szlovákiai magyarság esetében is a legneuralgikusabb pont, melyen jövőnk, létünk áll 

vagy bukik. A mindenkori hatalom az utódállamokban ennek tudatában próbálja a kisebbségi 

oktatásügyet korlátozni. Tisztában van vele, hogy térségünkben az etnikai tudat nem éli túl a 

nyelv és a kultúra elvesztését (mint az írek, skótok stb. esetében). Tudvalevő, hogy a nyelv 

nem csak kommunikációs eszköz, hanem azonosságtudat is: a hovatartozás csalhatatlan, 

megnyugtató, tartást adó biztonsága. Összeköt, erősebben, mint a vér, vagy a bőr színe. A 

nyelv a kisebbség számára ugyanazt jelenti, mint a levegő vagy a víz: az életet. Erős 

várunknak is szoktuk nevezni anyanyelvünket, melynek ostroma az utódállamokba szorult 

magyarok esetében közel száz éve tart. 

 

Ellenőrizni fogják a kisebbségi nyelvű veszélyre figyelmeztető táblák meglétét 
2019. január 12. – bumm.sk 
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https://felvidek.ma/2019/01/osszegyultek-az-alairasok-simon-zsolt-uj-partjahoz/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/keresztyen-bolcsode-es-ovoda-a-bodrogkoz-sziveben
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/magyar-gyereket-magyar-iskolaba
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/magyar-gyereket-magyar-iskolaba
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/12/ellenorizni-fogjak-a-kisebbsegi-nyelvu-veszelyre-figyelmezteto-tablak-megletet
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Vigyázz! Nagyfeszültség! Vízzel és habbal oltani tilos! - az ilyen és az ehhez hasonló veszélyre 

figyelmeztető feliratok kisebbségi nyelven való meglétét vizsgálja a Szlovák Kereskedelmi 

Felügyelet. Az elmulasztott figyelmeztetések akár 2500 eurós büntetéssel járhatnak. Noha 

már 20 éve hatályban van a kisebbségi nyelvtörvény, mely 1999 óta kissé átfogalmazva ugyan, 

de kimondja, hogy azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 

százalékot, ki kell helyezni a veszélyre felhívó figyelmeztetéseket az államnyelv mellett a 

kisebbség nyelvén is, ezek meglétét eddig az állami szervek nem ellenőrizték. 

 

Történelmi megemlékezés és virrasztás a Donnál elesett magyar katonák 
emlékére 
2019. január 12. – Felvidék Ma 

A Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás indította útjára 2017-ben a Donnál elesett 

magyar katonahősökre való ünnepi emlékezést. Az egykori Párkányi járás harminckét 

helysége érintett a közös tiszteletadásban. Minden évben más-más település önkormányzata 

vállalja társrendezőként a szervezést. Az első alkalommal Párkányban, tavaly Szőgyénben 

került sor a január 12-ei történelmi megemlékezésre. Az idei évben Muzsla önkormányzata 

vállalta fel a házigazda szerepét és az ünnepség megszervezését. 

 

Jé, hát élnek itt kisebbségek? 
2019. január 12. – Felvidék Ma 

Bugár Béla (Most-Híd) államfőjelölt lendületbe hozta magát, és most Andrej Kiska 

köztársasági elnökön a kisebbségek mellőzését kéri számon. Azt mondja, bár nem csalódott 

Kiskában, többet várt volna tőle. „Valami mást vártam volna tőle, kicsit többet. De amint 

Richard Sulík mondta „a messiások kihaltak”. Olyan emberekbe fektetni a reményt, akiknek 

az egyetlen előnyük, hogy „újak”, úgy tűnik, nem mindig a helyes út” – jelentette ki Bugár a 

SITA hírügynökségnek. Egy államfő szerinte nem kockáztathatja a helyzetét mindenféle 

áfagondok vagy telekbotrányok miatt. 

 

Csáky: nem tudom elképzelni, hogy tisztességes ember Bugárra szavazzon 
2019. január 12. – Felvidék Ma 

Csáky Pál EP-képviselővel az aktuality.sk portál Fair Play című műsora készített beszélgetést, 

amelyből megtudjuk, kibékült-e Csáky és Bugár Béla, vagy hogy miért lépte át Igor Matovič 

szerinte a szlovák politikusok árnyékát, ragaszkodik-e még az MKP a Beneš-dekrétumok 

megszüntetéséhez, illetve, hogy indul-e újra az EP-választáson. Bár az MKP jelenleg 

parlamenten kívüli párt, Csáky hiszi, hogy a 2020-as parlamenti választások során újra 

bekerül a törvényhozásba, s meggyőződése, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok között helye van 

a pártjának. Csáky szerint az MKP stabil párt, amely több választási időszakot is túlélt a 

parlamenten kívül, a megyei és helyi önkormányzati képviselők tekintetében pedig a 

harmadik, vagy negyedik helyen van. 
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https://felvidek.ma/2019/01/tortenelmi-megemlekezes-es-virrasztas-a-donnal-elesett-magyar-katonak-emlekere/
https://felvidek.ma/2019/01/tortenelmi-megemlekezes-es-virrasztas-a-donnal-elesett-magyar-katonak-emlekere/
https://felvidek.ma/2019/01/tortenelmi-megemlekezes-es-virrasztas-a-donnal-elesett-magyar-katonak-emlekere/
https://felvidek.ma/2019/01/je-hat-elnek-itt-kisebbsegek/
https://felvidek.ma/2019/01/csaky-nem-tudom-elkepzelni-hogy-tisztesseges-ember-bugarra-szavazzon/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ket-ket-lakossagi-forum-az-ung-videken-es-a-bodrogkozben
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Két-két lakossági fórum az Ung-vidéken és a Bodrogközben 
2019. január 13. – Ma7.sk 

Menyhárt József, az MKP köztársasági elnökjelöltje a következő hét elejét az Ung-vidéken 

illetve a Bodrogközben tölti. Március 16-án köztársasági elnököt választ az ország, és mint 

meghívójában fogalmaz: márciusban arra a kérdésre kell felelnünk, hogy milyen legyen a 

magyar közösség hangja. Jelöltségemmel a szavahihetőség, az őszinteség és az elkötelezettség 

alternatíváját kínálom közösségünknek, és az ország minden polgárának - folytatjaAbból az 

apropóból érkezik tehát az ország keleti végébe, hogy  lakossági fórumok keretén belül 

találkozzon és beszélgessen az itt élő emberekkel. Elsőként Kaposkelecsénybe látogat, ahol 

január 15-én délután 16.30 órától tart lakossági fórumot, majd este 19 órától Nagykaposon, a 

Magyar Közösségi Házban vesz részt egy újabb találkozón. Másnap a Bodrogközben sűrű 

program vár Menyhárt Józsefre, hiszen délelőtt részt vesz az OVI II. program keretén belül 3 

felújított óvoda átadásán Ladmócon, Nagykövesden és Kistárkányban, majd Nagytárkányban 

tart lakossági fórumot 16.30 órától a helyi kultúrházban, illetve 19 órától Királyhelmecen, a 

városi hivatal nagytermében. 

 

Mirović: Vajdaság a legeredményesebb a gazdasági fejlődés tekintetében 
2019. január 13. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Szabad Magyar Szó 

Az ország gazdasága kedvező eredményekkel zárta a tavalyi évet, s Vajdaság volt a 

legeredményesebb a fejlődés terén, nyilatkozta Igor Mirović tartományi kormányfő a 

Vajdasági Rádió és Televíziónak adott interjújában. 

 

Vajdasági fotósok sikere Nagyváradon 
2019. január 12. – Pannon RTV 

Egyebek között birkanyírók, koldusok, zarándokok köszönnek vissza a Brassai 2017 nevet 

viselő fotópályázat képeiről. A romániai Nagyváradon megtartott díjátadón hír, esemény, 

fotóriport, portré, szociofotó és sportfotó kategóriában osztottak elismeréseket. 

 

Népi iparművészeti alkotások kiállítása Adán 
2019. január 13. – Magyar Szó 

A Hagyományok Háza vajdasági hálózata és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös 

szervezésében kiállítás nyílt a népi iparművészeti alkotások első vajdasági zsűrizésének 

minősített tárgyaiból Adán, a Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében. 

 

Jubilál a Zengő Délvidék népzenei szemle 
2019. január 13. – Pannon RTV 

A Bodor Anikó vajdasági népzenekutató emlékére rendezett fesztivált ötödik alkalommal 

szervezi meg a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. A Csoóri Sándor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósuló szemlét január 26-án rendezik meg a temerini 

színházteremben. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ket-ket-lakossagi-forum-az-ung-videken-es-a-bodrogkozben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23225/Mirovic-Vajdasag-a-legeredmenyesebb-a-gazdasagi-fejlodes-tekinteteben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-fotosok-sikere-nagyvaradon
https://www.magyarszo.rs/hu/3883/vajdasag_ada/195723/N%C3%A9pi-iparm%C5%B1v%C3%A9szeti-alkot%C3%A1sok-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-Ad%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3883/vajdasag_ada/195723/N%C3%A9pi-iparm%C5%B1v%C3%A9szeti-alkot%C3%A1sok-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-Ad%C3%A1n.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/jubilal-zengo-delvidek-nepzenei-szemle
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Sikeres az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program Kárpátalján 
2019. január 11. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Berki Mariannát, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatóját kértük, értékelje az Egán Ede-program elmúlt három évét. 

Beszélgettünk többek között a 2019-es pályázatokról, az ukrán hatóságok vizsgálódásairól, 

valamint a program sikerességéről. 

 

Lendületben a kárpátaljai magyar turizmus 
2019. január 11. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) aránylag fiatal megyei szervezet, melynek 

célja a kárpátaljai magyar nemzetiségű, turizmussal foglalkozó vállalkozók összefogása, 

szakmai felkészítése, illetve segítségnyújtás a számukra, hogy minél sikeresebb munkát 

tudjanak végezni. A szakmai szervezet elmúlt évéről, terveiről beszélgettünk Mester 

Andrással, a KMTT elnökével, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) gazdasági-

önkormányzati titkárával. 

 
A magyar kultúra napja – a Kárpátalja Néptáncegyüttes Beregszászban 
2019. január 11. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2019-ben is a magyar kultúra napjának 

méltatásával indítja rendezvényei sorát. Az ünnep alkalmából január 21-én 18:00 órától 

(közép-európai i. sz.) a Kárpátalja, édes haza… Fejezetek a Kárpátalja Néptáncegyüttes 

életéből című táncszínházi előadásra várja az érdeklődőket Beregszászban, a Kárpátaljai 

Megyei Magyar Drámai Színházban. A Kárpátalja Néptáncegyüttest a Hagyományok Háza 

Hálózat kárpátaljai kirendeltsége hozta létre 2018-ban.  

 

BMTI: újabb tervek 2019-re 
2019. január 13. – volksgruppen.orf.at 

Hét nemzetközi tudományos konferenciát, kilenc könyvbemutatót és tucatnyi más 

rendezvényt szervezett 2018-ban a Collegium Hungaricumban működő Bécsi Magyar 

Történeti Intézet. A programok nemcsak a magyar, de a térség más országainak történelmi 

kérdéseit is reflektorfénybe állították. 

 

Gráci magyarok: sikeres az együttműködés 
2019. január 13. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/sikeres-az-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-program-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2019/01/13/lenduletben-karpataljai-magyar-turizmus
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-magyar-kultura-napja-a-karpatalja-neptancegyuttes-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-magyar-kultura-napja-a-karpatalja-neptancegyuttes-beregszaszban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2958496/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2958395/
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Évről-évre egyre több aktívabbak a gráci magyar szervezetek. A stájer fővárosban a Magyar 

Egyesület, a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja és a Magyar Katolikus Közösség 

szervezi a kulturális és vallási életet. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. január 12. – Duna World 

 

Széchenyi István örökségével lépten-nyomon találkozhatunk. Elég ha a Magyar Tudományos 

Akadémiára, a Lánchídra vagy éppen a szabályozott Dunára gondolunk. Széchenyi Tímea és 

családja őseik példáját követve, tettekkel szeretnék hazájukat erősíteni.  

 

Minden nemzet legkisebb egysége a család, éljenek bárhol is a világban. E gondolatok 

jegyében, 2017 november 10-én a  Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése döntött arról, 

hogy 2018 a külhoni magyar családok éve legyen. 

 

Téglás Zoli, a legendás Ignite zenekar frontembere két éve volt műsorunk vendége, most 

Amerikában találkoztunk vele, családja körében.  

 

Misi manó ugyan mesemanó, de így sem gondolta, hogy egyszer eljut Amerika közepére 

Minnesotába, ahol majd egy hétvégi iskola viseli a nevét. Alapítója Czettisch Bernadett annak 

idején nem tervezte, hogy Amerikába költözik.  

 

Lázár Ferenc ötven évvel ezelőtt vándorolt ki Ausztráliába. A Délvidékről indult, mindig is 

magyarnak vallotta magát, noha hivatalosan csak nemrégtől viseli ezt az állampolgárságot.  

 

 

Térkép 

2019. január 12. – Duna World 
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https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-01-12-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-01-12-i-adas-2/
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Egy szomorú eseményre való emlékezéssel kezdjük a mai adásunkat. 255 éve volt a madéfalvi 

veszedelem.1764-ben Madéfalván szállásolták el a székely székek képviselőit, akik Mária 

Terézia, határőrséget átszervező rendelete ellen akartak tiltakozni. A császári csapat január 7-

én hajnalban azonban megtámadta az alvó falut. Az asszonyokat és a gyermekeket sem 

kímélték. A több száz ártatlan áldozatra emlékeztek az évforduló napján, Madéfalván.  

  

 

A székelyföldi római katolikusok körében az évkezdés elképzelhetetlen házszentelés nélkül. A 

lelkészek Vízkeresztkor házról házra járva felkeresik a családokat, megáldják és megszentelik 

a házaikat, számba veszik a híveket és ilyenkor gyűjtik az éves egyházi adót is. A 

hagyományőrző családokban mindaddig nem esznek szaloncukrot a karácsonyfáról, amíg 

meg nem szentelték. Annak idején ilyenkor gyűjtöttek élelmet a papnövendékeknek, valamint 

cérnát a miseruhák varrásához. A hatalmas hó azonban gyakran megnehezíti a házszentelők 

dolgát: több Hargita megyei hegyvidéki településre lovas szánnal érkezik a lelkész és kísérete. 

Bordi János katolikus lelkész Fenyőkútról kíván békés évkezdést a Térkép nézőinek. 

 

Az elektromos villámtöltők projektje, valamint a mogyoró és szarvasgomba termesztő családi 

vállalkozás ötlete hatalmas sikert aratott a „Vállalkozz okosan” elnevezésű dél-vidéki 

versenyen. A Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesületet által szervezett megmérettetésen 

felsős diákok mutathatták meg, milyen az általuk elképzelt jó vállalkozás és hogy milyen 

ötletekre építenek. A verseny célja az volt, hogy a diákok játékosan mielőbb és minél jobban 

elsajátítsák az alapvető gazdasági és pénzügyi ismereteket, hogy felnőttként minél jobban 

eligazodjanak majd az üzleti világban. 

 

120 éve nyílt meg az Arany János Emlékmúzeum a nagyszalontai Csonkatoronyban. Románia 

egyetlen hajdúvárosában 1899-ben nyitották meg a relkivia-gyűjteményt, amely a költő 

leggazdagabb tárgyi hagyatéka. Legértékesebb része Arany János egykori akadémiai 

dolgozószobájának bútorzata. Nagyszalontáról Patócs Júlia, az Arany János Művelődési 

Egyesület elnöke küldött videó-üzenetet. 

 

Ha csak tehetik, jótékonykodnak, pedig maguk is támogatásra szorulnak. A Királyhelmeci 

Banditák standard és latin amerikai táncokat előadó, diákokból álló tánccsoport. Alig három 

éve alakultak, de számos rendezvényen felléptek már…és szívesen közreműködnek 

jótékonysági eseményeken is. 

 

Erdély első magyar nyelvű stúdiószínháza 25 évvel ezelőtt alakult meg Nagyváradon.A Kiss 

Stúdió Színházat egy színészházaspár hozta létre. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos a 
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negyedszázados jubileumot számos kiváló előadással ünnepli meg. Ennek egyik kiemelkedő 

eseménye lesz tavasszal, amikor az 50 éves Kaláka együttessel közösen lépnek majd fel 

 

A magyarországi tánccsoportoknál az elmúlt években presztizst jelentett, ha adatközlőktől 

tanult koreográfiát adtak elő. A táncosok ezért sűrűn jártak  Erdélybe táncot tanulni. A népi 

kultúra értékeinek megőrzése és továbbadása hívta életre 30 évvel ezelőtt a sepsiszentgyörgyi 

népzene-és néptánctalálkozót. A szervező, Háromszék Táncegyüttes kezdetben a még élő 

falusi adatközlők táncait, zenéit örökítette meg, -ma már azonban sokkal szélesebb kör 

látogatja  a szentgyörgyi néptánc találkozót.  

 

Az óvodában, az iskolában, a vargyasi legelőkön legeltetés közben, vagy a falu ünnepségein –

mindig énekel Borbáth Szilveszter, a Fölszállott a Páva - Döntők döntőjének egyik nyertese. A 

székelyföldi népdalénekes szólista kategóriában nyerte el a fődíjat  december végén. Mivel 

Romániában nincs olyan középiskola, ahol néptánc szakon tanulhatna, Szilveszter 

Nyíregyházán jár gimnáziumba. A fiatal Kovászna megyei énekes egész lényéből árad az 

egyszerűség, az őszinteség, és a népdalok szeretete.  

 

 

Határok nélkül 

2019. január 11. – Kossuth Rádió 

 

A Vatikán hivatalosan is bejelentette Ferenc pápa romániai látogatását. Részletek Oláh-Gál 

Elvirától.  

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének képviselői feljelentést tettek a 

nagyváradi ügyészségen a nemrég történt zászlóégetési kísérlet miatt. Műsorunkban is 

beszámoltunk róla, hogy december 30-ra virradóra ismeretlen tettes megpróbálta 

felgyújtania Bihar megyei RMDSZ székházának homlokzatára kitűzött magyar lobogót. Az 

utóbbi négy hónapban ez volt a negyedik alkalom, hogy megpróbálták eltávolítani vagy 

megrongálni a magyar zászlót. A rendőrség egyik elkövetőt sem kerítette kézre. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének elnöke szerint, ha a nemzeti lobogót bármilyen 

sérelem éri, kötelességük kiállni az ügy mellett. 

 

A kormányközi vegyesbizottságok a határon túl élő magyar kisebbségek életét hivatottak 

megkönnyíteni. A hat bizottság élén Kalmár Ferenc miniszteri biztos áll, ő a Magyar Kormány 

kisebbségi vegyes bizottságainak társelnöke. Tráser Lászlónak adott év eleji áttekintést a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-11_18-02-00&enddate=2019-01-11_18-40-00&ch=mr1
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bizottágok korántsem mindig látványos, de nagyon fontos diplomáciai háttérmunkájáról, 

amelyet a határon túli magyar nemzetrészek érdekében végeznek.  

 

Január 13-án, vasárnap lesz 451 éve, hogy az 1568-as tordai országgyűlés kihirdette a 

vallásszabadság törvényét. A tavalyi Vallásszabadság Éve mennyire határozta meg az egyház 

jövőjét? Mi várható idén, az ünnepi év elteltével? Erről kérdezte Bálint Benczédi Ferencet, a 

magyar Unitárius Egyház püspökét Szilágyi Szabolcs. 

 

Ilyenkor az év elején egyházi berkekben is értékelik az elmúlt esztendő eseményeit, 

történéseit, s megkezdik az idei év feladatainak, programjainak megszervezését, 

megrendezését, lebonyolítását. Munkatársunk, Kónya-Kovács Otília a muzslyai plébánost, 

Kalapis Sztoján atyát kérte egy rövid számvetésre. 

 

Születésének 200. évfordulóján, idén január 6-án emléktáblát avattak Degré Alajosnak, az 

Arad megyei Lippán. Ez az első magyar emlékjel az alföld és a dombvidék találkozásánál, a 

Maros-völgyében fekvő, egykor jelentős vásár- és vámszedő helynek számító településen. A 

francia és magyar szülők gyermekének, az 1848-as márciusi ifjak közé tartozó Degré 

Alajosnak a nevét Czernák Ferenc nyugalmazott ezredes hozta vissza a köztudatba, aki 

nyugállományba vonulása után műkedvelőiként az irodalomnak és a helytörténetnek 

szentelte az életét. A római katolikus és a református egyházon kívül ő a maréknyi lippai 

magyarság kulturális életének a szervezője, a magyar öntudat ébren tartója a szórványok 

szórványának számító Lippán.  

 

A magyar néphagyományokkal ismerkedhettek a héten, a téli vakáció utolsó hetében a 

szabadkai diákok. A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Téli gyermek 

varázstábort szervezett kisiskolások számára, ahol néptáncot és népi játékokat tanulhattak, 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Csizmár Rita szervezőt kérdezte elsőként Németh 

Ernő. 

 

 

Határok nélkül 

2019. január 12. – Kossuth Rádió 

 

Több szakember is megfogalmazta, hogy Dél-Szlovákia egyik kitörési pontja a turizmus lehet. 

Ezen belül is a fürdő- és gyógyturizmus, illetve újabban a borturizmus. A dél-szlovákiai 

borvidék több apró, egymástól eltérő lehetőségeket rejtő mikrorégióból áll, a kérdés csak az, 

hogyan kellene megismertetni az erre fogékony emberekkel határon belül és kívül. Ferenczi 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-12_18-30-00&enddate=2019-01-12_19-07-00&ch=mr1
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Zsolt borszakértő sokat tanul a magyarországi gyakorlatból, és megpróbálja azt a felvidéken 

hasznosítani. Haják Szabó Mária beszélgetése. 

 

Az Életmű sorozat új darabjaként megjelent a Wass Albert vadászatai és erdélyi ételreceptjei 

című könyve a Kráter Kiadónál Schell József Antal rajzaival. Az illusztrátor maga is gyakran 

vadászott együtt Wass Endrével, az író édesapjával, és menedéket is nyújtott neki Tolna 

megyei birtokán, amikor a háború végén a román hatalom elől sok más erdélyi 

arisztokratával – és nem arisztokratával – együtt menekülnie kellett. 

Fiával, Schell Józseffel beszélgettem. 

Sem Wass Albert, sem édesapja Wass Endre nem térhettek haza. Az elmúlt percekben Schell 

Józseffel, a Wass Albert vadászatai és erdélyi ételreceptjei című nemrégiben megjelent könyv 

illusztrátorának fiával beszélgettem. 

 

Folytassuk Wass Alberttel, akinek az elmúlt évben kettős évfordulója is volt! A 15. 

születésnapját ünneplő Panoráma Világklub 2018-ban emlékévet hirdetett az író születésének 

110, halálának 20. évfordulója alkalmából. Az emlékévet nagyszabású ünnepséggel szeretné 

lezárni – halljuk a Panoráma Világklub elnökétől, Tanka Lászlótól. 

Február 24-én tehát találkozhatnak Wass Albert kedvelői a Duna Palotában az emlékév záró 

rendezvényén, amelynek mottója: „Szellemi öröksége nemzedékeken átível.” 

          

Tanka László az imént a Egyesült Államokbeli Wass Albert szobor felállításának tervét 

osztotta meg velünk. Haladjunk gondolatban északabbra, egészen Kanadába! 

Dancs Rózsával, a Kalidoszkóp Hagyományőrző Klub elnökével még a Diaszpóratanács őszi 

ülésén találkoztam. És ha már évfordulóknál tartunk, elmondom, hogy lapjuk, a szintén 

Kalejdoszkóp nevet viselő folyóirat éppen húsz esztendős. 

 

 

 

 

 

 


