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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Csíkkarcfalván átadták a Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és 
módszertani központját 
2019. január 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap, Origo.hu, hirado.hu, Demokrata, Index, 24.hu, Felvidek.ma, Nemzeti Sport, 

maszol.ro, OrientPress, Webrádió, Erdely.ma, veol.hu, boon.hu 

Csíkkarcfalván pénteken átadták a Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és módszertani 

központját, mely a magyar állam 640 millió forintos támogatásával épült fel. Az épületben 

szárazedzések lebonyolítására alkalmas edzőterem, szintetikus jeges felülettel burkolt 

korcsolyapálya, korcsolyagép, a lövéstechnikát és bottechnikát fejlesztő eszközök, valamint 

Románia egyik legmodernebb sportorvosi központja kapott helyet. Potápi Árpád János, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelő államtitkára a megnyitón úgy vélekedett: a 

jégkorong Székelyföldön több mint játék, verseny vagy sport, a székely önmeghatározás 

részévé, közösségépítő erejévé vált. Az államtitkár szerint a magyar kormány a székely jövő 

mellett tette le a voksát, amikor 2016-ban a központ létrehozását támogatta. Hozzátette: a 

kormány további forrásokat biztosít az épület berendezéséhez. „A létesítmény attól is 

különleges, hogy egyszerre szolgálja mindhárom célt amelyre a nemzetpolitikát a következő 

időszakban is építeni kívánjuk: az identitás erősítését, a szülőföldön való boldogulás 

elősegítését és a családok támogatását” – fogalmazott az államtitkár. 

 
MOGYE-ügy: a rektor szerint „erőltetett” összekapcsolni az angol és a magyar 
fakultás ügyét 
2019. január 18. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Leonard Azamfirei rektor szerint „erőltetett kísérlet” a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) keretében létrejövő angol 

kar és a magyar tagozat által évek óta hiába követelt magyar kar ügyét összekapcsolni. A 

rektor az MTI tudósítójának adott interjúban megerősítette, hogy angol kar létrehozásáról 

döntött kedden a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru 

Maior Egyetem egyesítése révén létrejött marosvásárhelyi egyetem szenátusa. A felsőoktatási 

intézmény vezetője hozzátette: a 2019-2020-as tanévtől induló angol kar létrehozását az tette 

szükségessé, hogy az őszi tanévkezdéstől indul az egyetem hamburgi kihelyezett tagozata, 

amelyen angol nyelven képeznek orvosokat, és a struktúrát mind a román, mind a német 

jogszabályoknak meg kell feleltetni. „Erőltetett az angol és a magyar kar ügyét összekavarni, 

mert a két témának teljesen más a háttere” – jelentette ki Leonard Azamfirei rektor. 
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Erdélyi magyar koalíciót szeretne a néppárt az európai parlamenti 
választásokon 
2019. január 20. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Bihari Napló 

Az erdélyi magyarokat leginkább a három erdélyi magyar párt együttműködése nyomán 

létrejött választási koalíció mozgósíthatja az európai parlamenti választásokon – állapították 

meg szombaton az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos választmányának kolozsvári 

ülésén. Az EMNP sajtóirodájának beszámolója szerint a tanácskozás résztvevői áttekintették 

az elmúlt időszak főbb politikai eseményeit, különös tekintettel a közelgő európai parlamenti 

választásokra. Ezzel kapcsolatban a választmány megállapította: a választások tétje a 

keresztény Európa és benne a Kárpát-medence jövője, ezért felértékelődnek a Magyarország 

határain túli közösségek tagjainak szavazataival megszerzett európai parlamenti 

mandátumok. Természetszerűen az erdélyi magyarokat leginkább a három erdélyi magyar 

párt együttműködése nyomán létrejött választási koalíció mozgósíthatja, amelynek 

jelöltlistáját a magyar politikai szervezetek által javasolt személyek alkotják. Ennek 

megfelelően a néppárt országos választmánya a választási koalíció mielőbbi megkötését 

javasolja, amelynek keretében a néppárt jelöltje Szilágyi Zsolt, a párt elnöke” – áll a 

közleményben. 

 

Átadták a Csemadok-díjakat 
2019. január 20. – ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Immár hagyományosan, a magyar kultúra napján, vagyis ma délután három órakor, országos 

emlékműsor kíséretében, Galántán adták át a Csemadok-díjakat, mellyel azoknak a 

munkásságát ismerik el, akik hosszú évtizedek óta tevékenykednek a szövetségben. A díjak 

odaítélésről, a beérkezett javaslatok alapján, a Csemadok Országos Elnöksége még december 

18-án tartott ülésén döntött. Csemadok Életmű Díjban részesült a párkányi Boócz Mária, a 

peredi Jónás Katalin, a somorjai Nagy Péter, a nagybalogi Pál Erzsébet és Dénes, valamint a 

komáromi Stirber Lajos. A Csemadok Közművelődési Díj kitüntetést az idén az almágyi Agócs 

Ildikó, az abaújszinai Hadas Katalin, az ipolybalogi Németh Ágota, a dobóruszkai Varga 

László és a diószegi Vígh Sándor vehette át. A Gyurcsó István-díjat 2018-ban a 

pozsonypüspöki Reicher Gellért kapta. A Fábry Zoltán-díjban a pécsi Bokor Béla részesült. 

 

Rákóczi Szövetség: nem csökkent a magyar oktatást választó határon túli diákok 
száma 
2019. január 21. – MTI, Magyar Idők, Mandinder.hu, karpatalja.ma 

Nem csökkent 2010 és 2018 között a magyar oktatásban részt vevő felvidéki diákok száma – 

mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke hétfő reggel az M1 aktuális csatornán. Az 

elnök elmondta, ez azért is fontos, mert 2001 és 2011 között a felvidéki magyarok száma több 

mint 10 százalékkal csökkent. Hasonló a helyzet Kárpátalján, hiszen a 2017-es és a 2018-as 

tanév adatai szerint ott is vonzóak a magyar iskolák; ezeket sok esetben nemcsak magyarok, 

de ukrán vagy ruszin származású emberek is választják – tette hozzá. 
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A magyar kultúra napját ünneplik: Marosvásárhelyen, Váradon, Udvarhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön is szervezkednek 
2019. január 18. – Krónika 

Több erdélyi, partiumi településen is megünneplik a magyar kultúra napját, amelyet 1989 óta 

tartanak annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 

napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 

alkalmat adnak arra, hogy a magyarság nagyobb figyelmet szenteljen hagyományainak, 

felmutassa és továbbadja kultúrához kapcsolódó értékeit. Többek közt Marosvásárhelyen, 

Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön is megemlékeznek a magyar kultúra 

napjáról a következő napokban.  

 
Épül a bözödújfalusi Összetartozás temploma – továbbra is várják az 
adományokat 
2019. január 18. – Krónika, maszol.ro 

Elkezdődtek csütörtökön a bözödújfalusi Összetartozás templomának cölöpözési munkálatai. 

Az ünnep miatt beiktatott néhány hetes szünet után teljes erővel dolgoznak a munkagépek az 

építkezés helyszínén – tájékoztatott pénteken a Maros megyei Erdőszentgyörgy 

önkormányzata. Az Összetartozás templomának építési költségei összesen 300 ezer euróba 

kerülnek. Az egyesület beszámolója szerint ez idáig csak az alapozási munkálatokra sikerült 

közadakozásból összegyűjteni a pénzt. Ezért mindenkit arra kérnek, hogy lehetőségükhöz 

mérten járuljanak hozzá a templom felépítéséhez, visszaadva a száműzött bözödújfalusiak 

településének szimbólumát. 

 
Felkerült a körözöttek közé Olosz Gergely a rendőrség honlapján  
2019. január 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A körözöttek listájára került Olosz Gergely, a rendőrség pénteken közzétette fényképét és 

adatait. A korrupciós ügyben három év szabadságvesztésre ítélt volt háromszéki politikus 

ellen már korábban kiadták a nemzetközi körözést, pénteken pedig fényképe, személyes 

adatai és az ellene hozott ítéletet közzétették a rendőrség hivatalos honlapján. Nicoleta Tolvaj 

Marin a Kovászna megyei rendőrség szóvivője szerint folytatják a nyomozást annak 

érdekében, hogy előállítsák Olosz Gergelyt és érvényt szerezzenek a jogerős ítéletnek.  

 

Megtudták Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának részleteit  
2019. január 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának részletes forgatókönyvéről is beszélt a Maszolnak 

Potyó Ferenc pápai prelátus, a gyulafehérvári római katolikus érsekség általános helynöke. A 
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„történelmi eseményről” úgy fogalmazott, a legfontosabb a lelki felkészülés, és hangsúlyozta, 

pápa még soha nem járt a Székelyföldön, és nem tudhatjuk, hogy fog-e még valaha.  

 
Pályázatíró képzést tartott az RMDSZ-nél az EMMI 
2019. január 18. – Bihari Napló 

Csütörtök délben pályázatíró képzést tartott a magyarországi Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) civil és ifjúsági szervezetek, illetve iskolák részére a nagyváradi 

RMDSZ-székház első emeletén. Pontosabban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 

munkatársai tájékoztatták a megjelenteket, mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(EMMI) az egyik háttérintézménye: dr. Mészáros Karina főigazgató, Kovács-Pifka Péter 

stratégiai tervezésért és európai uniós projektekért felelős főigazgató-helyettes, valamint 

Hajas Gizella, dr. Illyés Szabolcs és Dávid András. 

 
Ismét a csíkszeredai utcanévtáblákkal van baja a magyarellenes bloggernek 
2019. január 18. – szekelyhon.ro 

Új bírósági eljárást kezdeményezett a magyarellenes persorozatáról ismert Dan Tanasă: most 

a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjét szeretné megváltoztatni. Azt kifogásolja, hogy 

a táblákon az utcák magyar megnevezése szerepel elöl. 

 
Modellértékűnek nevezte a romániai kisebbségpolitikát Paul Jürgen Porr, a 
német demokrata fórum elnöke 
2019. január 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A romániai német közösség elégedett az állam kisebbségpolitikájával, „az autonómia nem 

téma” számára – hangoztatta szombaton Medgyesen a Romániai Német Demokrata Fórum 

(DFDR) elnöke, dr. Paul-Jürgen Porr. „A német közösség számára az autonómia nem téma, 

minden alkalommal elhatárolódtunk az ezzel kapcsolatos tendenciáktól. Mi elégedettek 

vagyunk a román állam kisebbségpolitikájával, az oktatáspolitikát is beleértve” – idézi Porr 

szavait az Agerpres. A DFDR elnöke hangsúlyozta, Romániában már 1989 előtt is voltak 

német tannyelvű osztályok, ami kiváltságnak számított a más délkelet-európai országokban 

tapasztaltakhoz képest. Jelenleg az iskolák mellett több egyetem is van, amelyeken németül is 

lehet tanulni, például gazdaságtudomány, újságírói, fizika, kémia vagy biológia szakon. „Ez 

modellértékű Európában” – tette hozzá. 

 

Huszonéves férfit gyanúsít a rendőrség a románellenes feliratok felfestésével 
Marosvásárhelyen 
2019. január 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Őrizetbe vett a Maros megyei rendőr-főkapitányság egy férfit, aki azzal gyanúsítanak, hogy 

romángyalázó feliratot festett a marosvásárhelyi Avram Iancu-emlékházra és még egy 

ingatlanra. A rendőrség szombaton kibocsátott közleménye értelmében a 24 órára őrizetbe 

vett feltételezett elkövető 23 éves, és január 16-ára virradóra festette fel a román nemzeti 

hősöket vulgáris nyelvezetben szidalmazó szövegeket. Az Avram Iancu-emlékházra és egy 
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közeli épületre a mócvezért, valamint Horea, Cloșca és Crișant, az 1785-ös parasztlázadás 

vezetőit gyalázza a felirat, amely – ugyancsak román nyelven – azzal zárul, hogy „Éljen 

Magyarország”. Az ügyben a marosvásárhelyi bírósági ügyészség folytat eljárást rongálás 

alapos gyanújával. 

 

Az önálló magyar orvosképzés ügyének aláásása ellen tiltakozik az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 
2019. január 19. – Krónika, transindex.ro 

Az önálló magyar oktatási struktúrák létrehozását követeli a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME). Az erdélyi 

tudományos és irodalmi élet fellendítését célul kitűző szervezet elnöksége állásfoglalásában 

közölte, aggodalommal figyeli a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

kialakult helyzetet. Az EME megállapítja, hogy az utóbbi időben félelmetesen felgyorsult az 

1945-ben román királyi rendelettel létrehozott, magyar nyelvű egyemen zajló anyanyelvi 

orvosképzés tudatos elsorvasztása. A szervezet szerint az oktatói szabadságot durván sértő 

intézkedések, mint a vizsgatételek kötelező román–magyar fordítása vagy a könyvészeti 

anyag erőltetett egységesítése, végérvényesen aláássák az önálló magyar orvosképzés ügyét. 

„Felháborító, hogy egy magyar nyelvűnek alapított és jelenleg multikulturálisnak minősített 

egyetemen új angol kart létre lehet hozni, de magyart nem” – állapítja meg az EME elnöksége 

nevében Keszeg Vilmos elnök és Bitay Enikő főtitkár. 

 
Hegedüs Csilla: „Nem Erdélyből, hanem Erdélyért megyek Brüsszelbe” 
2019. január 19. – maszol.ro 

„2019 tavaszától Európa változni fog: közösségünk számára pedig lehetőség nyílik arra, hogy 

véget vessen az elmúlt száz év csendjének, hogy történetünkben egy olyan fejezet kezdődjön, 

amely nem a túlélésről, hanem a sikerekről szól” – emelte ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnöke szombaton, Temesváron. Az európai parlamenti 

választáson a közösségnek döntenie kell arról, hogy kiáll-e jogaiért, érdekeiért, kultúrájának 

megbecsüléséért – fejtette ki az RMDSZ Temes Területi Szervezetének kongresszusi 

küldötteket jelölő ülésén résztvevő politikus. 

 

Felszólította a Bihar megyei prefektus az RMDSZ-t, indokolja meg a magyar 
zászló kitűzését 
2019. január 20. – Krónika 

Magyarázatot vár Bihar megye prefektusa az RMDSZ-től arra, hogy miért tűzte ki nagyváradi 

székházára a magyar zászlót. A lobogót a tavalyi év utolsó előtti napján megpróbálták 

elégetni. Ioan Mihaiunak, a kormány területi képviselőjének reakciójáról az Ebihoreanul 

hírportál számolt be, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 

alapján megszerezve a prefektus által az RMDSZ-nek eljuttatott levelet. Ebben a prefektus 

arra hivatkozva vár választ a szövetség Bihar megyei szervezetétől, hogy „vélhetően a 

törvényes előírások megszegésével tűzték ki egy idegen állam zászlaját”. 

 
E

rd
é

ly
 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-onallo-magyar-orvoskepzes-ugyenek-alaasasa-ellen-tiltakozik-az-erdelyi-muzeum-egyesulet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-onallo-magyar-orvoskepzes-ugyenek-alaasasa-ellen-tiltakozik-az-erdelyi-muzeum-egyesulet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107039-hegedus-csilla-nem-erdelyb-l-hanem-erdelyert-megyek-brusszelbe
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felszolitotta-a-bihari-prefektus-az-rmdsz-t-indokolja-meg-a-magyar-zaszlo-kituzeset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felszolitotta-a-bihari-prefektus-az-rmdsz-t-indokolja-meg-a-magyar-zaszlo-kituzeset
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Luther-utcanévtáblát avattak a marosvásárhelyi evangélikus templom falán 
2019. január 20. – Krónika 

Nagy ünnep volt vasárnap a város egyik legkisebb gyülekezetében: az 1960-as években a 

főtérről a félreeső Maroshévíz utcába száműzött evangélikusok új utcanévtáblát avattak 

templomuk falán. Elképzelésüket a reformáció évében szerették volna megvalósítani, 

azonban a mindenféle adminisztratív akadályt gördítő volt prefektus, Lucian Goga 

többszörösen is elkaszálta a helyi önkormányzat döntését. A legutóbbi nekifutás alkalmával – 

a leváltott Goga hiányában – a kormányhivatallal is sikerült elfogadtatni a határozatot, 

azonban ekkor a táblakészítők „léptek színre”. A 16. századi protestáns reformáció szellemi 

atyja neve helyett Martin Luther King jr., a négy évszázaddal később élt amerikai baptista 

tiszteletes, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezetőjének a nevét írták a táblára. A 

karácsonyi ajándék így egy hónappal később, az ökumenikus imahét kezdetére érkezett. 

 

Dacian Cioloș szerint a román–magyar viszony rendezése helyett politikai alkuk 
köttetnek 
2019. január 20. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Dacian Cioloș volt román technokrata miniszterelnök szerint el kell kerülni a kulturális, és 

még inkább a gazdasági enklávék kialakulását Romániában. A politikus azt követően 

nyilatkozott erről a Pressone.ro portálnak, hogy szombaton a román-magyar viszonyról 

rendezett, nyilvánosan meg nem hirdetett kolozsvári vitán vett részt. Kijelentette: a román–

magyar viszonyról voltak már beszélgetések a romániai közéletben, de ezek mindig csak a 

problémák megállapításáig jutottak, ahonnan a politikai alkuk vették át a helyüket. Az 

exkormányfő megjegyezte: elképzelhető, hogy köttettek őszinte alkuk is, de a legtöbbnek a 

parlamenti többség kialakítása volt a célja. Szerinte az alkupolitika kialakulásáért egyformán 

felelősek a román pártok, amelyeknek szükségük volt az RMDSZ parlamenti támogatására, 

valamint az RMDSZ. 

 

Nem lehet leállítani a provokátorokat – Antal Árpád a titkosszolgálatokat sejti a 
háttérben 
2019. január 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Romániában nem lehet a megélhetési provokátorokat, feljelentőket leállítani, mert a 

demokratikus felépítés alapintézményei – a parlament és a kormány – súlytalanná váltak, a 

titkosszolgálatok irányítják a háttérből az országot – szögezte le Antal Árpád 

Sepsiszentgyörgy polgármestere az arra vonatkozó kérdésre, hogy évek óta miért nincs eszköz 

Dan Tanasă vagy a Kovászna, Hargita, Maros Megyei Románok Civil Fóruma ellen, holott 

feljelentések, perek tucatjaival próbálják ellehetetleníteni a székelyföldi önkormányzatok 

munkáját, a magyar nyelv és szimbólumok használatát. A székelyföldi RMDSZ-es politikus 

rámutatott, a napokban az alkotmánybíróság is kimondta, a titkosszolgálatok állítottak össze 

bűnvádi iratcsomókat azok ellen, akiket kényelmetlennek tartottak a rendszer szempontjából. 

Mi, magyarok mindig zavaró tényező vagyunk, ez csak akkor változna meg, ha 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/luther-utcanevtablat-avattak-a-marosvasarhelyi-evangelikus-templom-falan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dacian-ciolo-szerint-a-romannmagyar-viszony-rendezese-helyett-politikai-alkuk-kottetnek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dacian-ciolo-szerint-a-romannmagyar-viszony-rendezese-helyett-politikai-alkuk-kottetnek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dacian-ciolo-szerint-a-romannmagyar-viszony-rendezese-helyett-politikai-alkuk-kottetnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-lehet-leallitani-a-provokatorokat-n-antal-arpad-a-titkosszolgalatokat-sejti-a-hatterben
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-lehet-leallitani-a-provokatorokat-n-antal-arpad-a-titkosszolgalatokat-sejti-a-hatterben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 21. 
7 

asszimilálódnánk, feladnánk az identitásunkat. Egyértelmű, a rendszer abban érdekelt, hogy 

mindig legyenek provokátorok, akik azon dolgoznak, hogy a diszkomfortérzetünket növeljék” 

– részletezte az elöljáró.  

 

Felfelé buktatták a magyarellenes fogyasztóvédőt 
2019. január 21. – Krónika 

A brassói regionális fogyasztóvédelmi főfelügyelőség élére nevezték ki a „székely ízek” 

üldözőjeként elhíresült Mircea Diacont: az országos hatóság hivatalos honlapján már ő 

szerepel a brassói székhelyű, hat megyét felügyelő főfelügyelőség vezetőjeként, zárójelben 

pedig annyit jegyeznek meg, hogy „előléptetve”. A regionális főfelügyelő tisztségét eddig 

betöltő Claudiu Sorin Susanu a temesvári székhelyű nyugati regionális főfelügyelőséget vezeti 

– az ő neve mellett az „áthelyezve” megjegyzés szerepel. 

 

 

Megvan a Smer-SD támogatta köztársaságielnök-jelölt 
2019. január 18. – hirek.sk, ma7.sk, Új Szó, bumm.sk, Körkép, Felvidék Ma 

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság energetikai unióért felelős alelnöke indul a márciusi 

köztársaságielnök-választáson. Ezt pénteken jelentette be a pozsonyi sajtótájékoztatóján.Az 

ajánlatot a Smer-SD-től kapta, és hétfőn a párt vezetősége biztosította Šefčovičot a 

támogatásáról.Šefčovič hangsúlyozza, hogy nem tagja a Smer-SD-nek, de elfogadja a párt 

támogatását. Elkezdte a támogató aláírások gyűjtését, és ezeket jövő héten szeretné leadni. 

 
Tovább bővült a magyar állam támogatásából felújított óvodák száma a 
Bodrogközben 
2019. január 18. – Felvidék Ma 

A magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának köszönhetően a hét 

folyamán három felújított óvoda átadására került sor a Bodrogközben. Ladmócon, 

Nagykövesden és Kistárkányban a magyar kormány támogatásának köszönhetően újulhattak 

meg az említett oktatási intézmények, csakúgy mint az eddig felújított óvodák is, amelyek 

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második ütemének keretén belül újultak 

meg. A most átadott óvodák esetében a támogatást a tető felújítására és szigetelésére, a 

nyílászárók cseréjére, az épületek szigetelésére, külső és belső festésére és a játszóterek 

felszereltségének bővítésére használták fel a településeken. Az átadáson jelen volt Grezsa 

István óvodafejlesztésért felelős kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy az anyaország 

felelősségvállalásának kifejezése az a támogatás, amely a határon túli magyarok szülőföldön 

való megmaradását, és a határon átnyúló nemzetegyesítést segíti. A megmaradás egyik fontos 

eleme az identitás megőrzése, amelyhez az oktatási intézmények nagyban hozzájárulhatnak. 

Az intézményi oktatás, nevelés pedig az óvodában kezdődik, ezért is kezelte az anyaország 

kiemelt területként az óvodák támogatását. 
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https://ma7.sk/kozelet/megvan-a-smer-sd-tamogatta-koztarsasagielnok-jelolt
https://felvidek.ma/2019/01/tovabb-bovult-a-magyar-allam-tamogatasabol-felujitott-ovodak-szama-a-bodrogkozben/
https://felvidek.ma/2019/01/tovabb-bovult-a-magyar-allam-tamogatasabol-felujitott-ovodak-szama-a-bodrogkozben/
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Menyhárt József bodrogközi és Ung-vidéki körútja 
2019. január 18. – Felvidék Ma 

A hét folyamán négy lakossági fórumot tartott Menyhárt József köztársaságielnök-jelölt, az 

MKP országos elnöke a Bodrogközben és Ung-vidéken. A lakossági fórumok helyszíneire 

azért érkezett Menyhárt József, hogy „beszélgessünk közös dolgainkról”, hiszen a közelgő 

köztársaságielnök-választás és az elnöki tisztség az egész országról, és annak összes 

polgáráról szól, köztük rólunk, magyarokról is. Menyhárt József szavai szerint márciusban 

arra a kérdésre is választ adunk, hogy milyen, és milyen legyen a magyar közösség hangja. 

A lakossági fórumok sorában az utolsó bodrogközi helyszín Királyhelmec volt, ahol telt ház 

fogadta a városháza nagytermében a magyar közösség köztársaságielnök-jelöltjét. Menyhárt 

József rövid bemutatkozás után elmondta, hogy cserkészként került be a közéletbe, majd az 

önkormányzatiságba és a politikába, tehát nem a csúcspolitikából érkező jelölt, hanem egy 

közülünk, aki egyébként pedagógus végzettségű, és jelenleg is oktat Nyitrán az egyetemen. 

 

Egyre többen választják a magyar oktatást a Felvidéken 
2019. január 18. – ma7.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

2010 óta nem csökken sem a magyar iskolaválasztók száma, sem a számaránya a Felvidéken. 

Több régióban egyértelmű növekedés tapasztalható. Ugyanezek a tendenciák elmondhatók 

Kárpátaljáról és Erdély több régiójáról is, valamint a Délvidéken is egyre gyakrabban hoznak 

jó döntést a szülők – adta ki közleményben a Rákóczi Szövetség.A külhoni régiókban a 

következő hetekben kell döntést hozniuk a szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló 

gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják. A családok gyermekük számára választhatnak 

szülőföldjükön magyar vagy államnyelvű oktatást.„Az előttünk álló időszakban a Szövetség 

intenzív kampányba kezd, hiszen a döntés egyszeri és életre szól. A cél érdekében december 

folyamán 20 000 magyarul beszélő óvodásnak küldte el Mátyás az igazságos című 

mesekönyvét a szülőket bátorító levelével együtt a szervezet” – olvasható a szövetség 

közleményében. 

 

Úttörő intézmény a Felvidéken: vonzó körülmények várják a diákokat a gútai 
magán szakközépiskolában 
2019. január 19. – ma7.sk 

Az 1991-ben alapított, különleges hangulatú intézményt jelenleg már több járásból 350 diák 

látogatja.A növekvő érdeklődés az anyanyelvi szakképzés lehetőségén kívül annak is 

köszönhető, hogy újabb és újabb művészeti és iparművészeti, valamint szolgáltatási szakok 

nyílnak, továbbá nappali és levelező tagozatán felépítményi tanulmányok is végezhetők. 

Tandíjmentesen, nívós feltételek között. 
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https://felvidek.ma/2019/01/menyhart-jozsef-bodrogkozi-es-ung-videki-korutja/
https://ma7.sk/kozelet/egyre-tobben-valasztjak-a-magyar-oktatast-a-felvideken
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/uttoro-intezmeny-a-felvideken-vonzo-korulmenyek-a-gutai-szakkozepiskolaban
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Az összetartozás jegyében évente egyszer Libádon 
2019. január 20. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Ha farsang, akkor itt a Felvidéki Magyar Bál ideje, amelyre az idén is Libádon került sor 

Retkes János és Ildikó, Zoltai Dániel, valamint Retkes Rebeka szervezésében. A bál rég 

kinőtte a Felvidéket és a Kárpát-medence jeles eseményévé vált. Fővédnöke Kövér László a 

Magyar Országgyűlés elnöke, védnökei Völner Pál a Magyar Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára és Menyhárt József a Magyar Közösség pártja elnöke. A bál fővédnöke, Kövér 

László 2004 óta, ha csak teheti, mindig eljön a Felvidéki Magyar Bálra. Pohárköszöntőjében 

rámutatott a rendezvény összmagyar jelentőségére. Sajátosan a „kurucok báljának” is nevezte 

azt, és üzent a szlovákoknak is. Hangsúlyozta, hogy hazánkat, a Kárpát-medencét nem 

egymással szemben harcolva, hanem egymás mellett állva kell megvédenünk. 

 

Kocsis Árpád győzött a vajdasági magyar drámaíróversenyen 
2019. január 20. – MTI, Magyar Szó, Magyar Idők, Ma.hu, Webrádió 

Kocsis Árpád író színdarabja nyerte meg a vajdasági magyar drámaíróversenyt szombat este 

Újvidéken. A díjnyertes darabot Tara Manic állította színpadra. A megírandó mű címét - 

Nincs sor a halas bódénál - az újvidéki Magyar Szó című napilap aktuális számából 

véletlenszerűen húzták ki péntek reggel. Ez alapján kellett három szerzőnek, Kocsis 

Árpádnak, Fehér Miklósnak és Szalai Bencének délutánig drámát írnia. Ezután a 

rendezőknek - Tara Manicnak, Deli Szófiának és Ricz Árminnak - 24 órájuk volt arra, hogy 

színpadra állítsák az új drámákat a vajdasági magyar színházak társulatainak segítségével. 

 

Vasárnaptól nyitva áll a szabadkai zsinagóga a turisták előtt 
2019. január 19. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Január 20-ától bárki megtekintheti a szabadkai zsinagógát, amelyet felújítása után tavaly 

tavasszal adtak át. Keddtől péntekig 10-től 18 óráig fogadják a látogatókat, hétvégén pedig 10-

től 14 óráig. Hétfőnként zárva tartanak. A belépőjegy 250 dinár, csoportos látogatás esetén 

150 dinár. Ugyancsak 150 dinárt fizetnek a nyugdíjasok és a diákok, a gyermekek számára 10 

éves korig pedig ingyenes a belépő. 

 
Népzene és néptánc kiváló elegye 
2019. január 21. – Magyar Szó 

Szombat este fél hétkor még úgy tűnt, meglehetősen visszafogott az érdeklődés a 17. 

alkalommal meghirdetett Őseink zenéje rendezvény iránt Szenttamáson, kézművesekből is 

kevesebb van, mint a korábbi években, ám hét órakor már teljesen benépesült a 

Sportcsarnok, és hangossá vált az újratalálkozó ismerősök üdvözleteitől, a szervezők utolsó 

simításainak, a fellépők izgatottságának „zajától”. Kezdésre minden sínen volt, ezúttal is. 

 

Az óbecsei közösség mindig sajátjaként élte meg a magyar kultúrát 
2019. január 20. – Pannon RTV 
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https://felvidek.ma/2019/01/kurucok-kozott-avagy-ilyen-volt-a-xxii-felvideki-magyar-bal/
https://magyaridok.hu/kultura/kocsis-arpad-gyozott-a-vajdasagi-magyar-dramairoversenyen-3868448/
https://magyaridok.hu/kultura/kocsis-arpad-gyozott-a-vajdasagi-magyar-dramairoversenyen-3868448/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23245/Vasarnaptol-nyitva-all-a-szabadkai-zsinagoga-a-turistak-elott.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3890/kultura_zene/196127/N%C3%A9pzene-%C3%A9s-n%C3%A9pt%C3%A1nc-kiv%C3%A1l%C3%B3-elegye.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-obecsei-kozosseg-mindig-sajatjakent-elte-meg-magyar-kulturat
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„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy” címmel az óbecsei Petőfi Sándor 

Magyar Kultúrkörben is megünnepelték a magyar kultúra napját. Egyben bemutatták a 

kultúrkör első zenei CD-jét. 

 

Tehetséges kárpátaljai fiatalok a jövőért 
2019. január 19. – karpatalja.ma 

Folytatódott a Tehetséggondozás a tudományok útján című programsorozat január 18-án a 

Rákóczi-főiskola Győr termében. Ezúttal Fiatalok a jövőért témában hallhattak előadásokat a 

résztvevők. A képzés nyitott mindenki felé, de elsősorban a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégium ösztöndíjasainak szól. A tehetséggondozó délutánokat a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

szervezte meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program 

támogatásával. 

 
Közönségtalálkozó Beregszászban: Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja 
2019. január 19. – karpatalja.ma 

Kárpátalján először mutatták be a 2018-ban debütált Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja 

című dokumentumfilmet a Doctorandus esték keretein belül. A találkozónak a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont január 18-án. Az esemény a 

Momentum Doctorandus (MD) szervezésében jött lére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

a II RF KMF, valamint a II. RF KMF Hallgatói Önkormányzat együttműködésével. 

 
Magyar mint idegen nyelv és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok indultak 
Kárpátalján 
2019. január 19. – karpatalja.ma 

Ötödik alkalommal indított magyar mint idegen nyelv tanfolyamot a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RF KMF) Felnőttképzési Központja. A megnyitóra január 19-

én került sor a főiskola bázisán. A 2018 novemberében meghirdetett tanfolyamra 2978 fő 

nyújtotta be a jelentkezését, akik 196 csoportban, 74 szakképzett tanár vezetésével kezdték el 

az összesen 120 órát felölelő munkát. A jelentkezők között vannak tanulók, közgazdászok, 

színészek, egyetemi hallgatók, orvosok, ápolók is. 

 

Kiállításmegnyitó és műhelytalálkozó a Rákóczi-főiskolán 
2019. január 20. – Kárpátalja 

A Felső-Tisza-vidék a Kárpát-medence egyik leggazdagabb vidékének tekinthető az utókorra 

hagyott kiemelkedő kulturális örökség szempontjából. A területet méltán nevezhetjük a 

középkori templomok földjének, ahol az elmúlt évtizedek során a fehérre meszelt vakolatok 

alatt az évszázadokon át rejtőzködő freskók tucatjai bukkannak elő. Ezeket a helyszíneket a 

Középkori templomok útja nevet viselő turisztikai útvonalon járhatják be az érdeklődők. A 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tehetseges-karpataljai-fiatalok-a-jovoert/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kozonsegtalalkozo-beregszaszban-szomszedaink-a-magyarok-karpatalja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kozonsegtalalkozo-beregszaszban-szomszedaink-a-magyarok-karpatalja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-mint-idegen-nyelv-es-ukran-mint-idegen-nyelv-tanfolyamok-indultak-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-mint-idegen-nyelv-es-ukran-mint-idegen-nyelv-tanfolyamok-indultak-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-mint-idegen-nyelv-es-ukran-mint-idegen-nyelv-tanfolyamok-indultak-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2019/01/20/kiallitasmegnyito-es-muhelytalalkozo-rakoczi-foiskolan
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Középkori Templomok Útja Egyesület (KTÚE) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) társszervezésében kiállítást szervezett, amelynek megnyitójára január 

17-én került sor a főiskola Gross Arnold termében. A kiállítás a Felső–Tisza-vidék tájaira 

kalauzolja az érdeklődőt, ahol a középkori templomok útján nyílik lehetősége utazást tenni. 

 

A KMKSZ a szokásosnál is gazdagabb programokkal készül 2019-re 
2019. január 19. – Kárpátalja 

– Milyen kulturális programokkal készül a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

a jubileumi, 2019-es évre? – kérdeztük Molnár Lászlótól, a Szövetség kulturális titkárától, 

hisz idén lesz 30 éves a szervezet, amely a kárpátaljai magyarság kulturális, politikai és 

szociális érdekeit védő társadalmi szervezetként jött létre 1989. február 26-án, Ungváron. 

 

10. AMAPED mese- és szavalóverseny 
2019. január 20. – volksgruppen.orf.at 

Idén immár tizedik mesemondó- és szavalóversenyét hirdeti meg az AMAPED - Ausztriai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete. A versenyre az óvodásoktól a felnőttekig mindenkit várnak. 

Az évfordulók kapcsán több költőt is a szavalni kívánók figyelmébe ajánlanak a szervezők, így 

például a 100 éve elhunyt Ady Endrét és költeményeit. 

 
„Ady Endre és a Nyugat“ est Bécsben 
2019. jnauár 20. – volksgruppen.orf.at 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Collegium Pázmáneum és a Kaláka- Club január 19-én, 

szombaton Ady Endre és a Nyugat című programmal várta a bécsi magyarokat. A műsorban 

Ady Endréről, a száz évvel ezelőtt elhunyt költőről, a 20. század egyik legjelentősebb magyar 

alakjáról és a Nyugat című folyóiratról emlékeztek meg. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. január 19. – Duna World 

 

Ninh Duc Hoang Long több mint 5 éve él Magyarországon. Azért jött ide tanulni, mert 

Vietnámban az operaoktatás nem olyan fejlett, mint hazánkban, és úgy érzi, magyarul sokkal 

könnyebbe énekel operát, mint az anyanyelvén. Számos színpadon énekelt már 
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https://karpataljalap.net/2019/01/19/kmksz-szokasosnal-gazdagabb-programokkal-keszul-2019-re
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2959785/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2959783/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2959783/
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/18/ot-kontinens-egy-het-a-magyar-kultura-buvoleteben/
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Magyarországon és Vietnámban. Kivételes tehetségére és gyönyörű hangjára a szakma is 

felfigyelt, 2016-ban és 2018-ban is első díjat nyert korcsoportjában a Simándy József 

Nemzetközi Énekversenyen. 

 

A zene szárnyán. Ezzel a felütéssel több romantikus sztori kezdődött már, amelyek sorába 

Szabó Katalin története is beilleszthető, akit negyven évvel ezelőtt a szerelem repített 

Olaszországba. 

 

Tavaly ősszel, csak úgy mint korábban, a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a magyar 

nyelvű oktatást végző szervezetek számára írtak ki pályázatot. A határidő a napokban jár le, 

ennek kapcsán látogatott stúdiónkba Szilágyi Péter miniszteri biztos. 

 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Diaszpóra Iskolatáborában közel harminc brisbane-i és 

gold coasti magyar gyermek töltött el egy hetet, hogy a cserkészet alapjaival és a magyar 

hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával ismerkedjenek. A tábort a Körősi Csoma Sándor 

Program ösztöndíjasai tartották Ausztráliában. 

 

Határok nélkül 

2019. január 18. – Kossuth Rádió 

Önálló angol nyelvű kar létrehozásáról döntött a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Műszaki- és Tudományegyetem szenátusa. A szenátusi ülésen ezúttal sem vettek részt a 

MOGYE magyar tagozatának képviselői, akik tavaly októbertől nem vesznek részt a vezető 

testületekben, tiltakozásul az orvosi és a műszaki egyetem – fejük fölött történt- egyesítése 

ellen. A két tanintézmény fúziója ugyanis  jelentősen csökkent a magyar tagozat súlya, 

részaránya. Az angol kar létrehozása egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az egyetem román 

többségű vezetése semmibe veszi a magyar tagozat létét, annak jogos elvárásait, és 

önkényesen, következmények nélkül alkalmazhatja a tanügyi törvénynek a multikulturális 

egyetemekre vonatkozó előírásait – mondja marosvásárhelyi tudósítónknak Erdei Edit 

Zsuzsannának,  a MOGYE magyar tagozatának vezetője Szabó Béla professzor.  

 

Fontosnak tekintik, hogy ne csak a múltról és a jelenről szóljon, hanem előrejelzéseket is 

közöljön - mondta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke Kolozsváron az Erdélystat 

nevű statisztikai szolgáltatás bemutatóján. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

A Székelyföldi Hokiakadémia a jégkorong sport utánpótlását hivatott biztosítani. Jelenleg 

mintegy 2500 gyermek használja azt a négy sátortetős jégpályát, amit a magyar kormány 

támogatásával építettek négy székelyföldi városban. Ez a piramis alapja, innen kerülnek majd 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-18_18-02-00&enddate=2019-01-18_18-40-00&ch=mr1
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az utánpótláscsapatokba és a válogatott keretekbe a fiatalok. Hiszen, aki követi a sportot, az 

tudhatja, a Székelyföld kiapadhatatlan forrás mind a magyar, mind a román jégkorong 

számára., Itt még a rézfúvósok is hokiznak, amint kiderül Oláh-Gál Elvira összeállításából, 

amely a karcfalvi új orvosi és metodikai központjának átadóján készült.  

 

Csütörtök délután mutatták be a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című 

gyűjteményes könyv első kötetét. A Pro Identitas Egyesület gondozásában megjelent 

helytörténeti kiadvány 26 magyarlakta Arad megyei település történetét, az elmúlt száz év 

rajtuk hagyott nyomát, épített örökségét, kulturális értékeit és személyiségeit mutatja be. A 

többi település az idén megjelenő második kötetbe kerül majd be. A részint helyi szerzők 

írásaira épülő könyv szerkesztője, a gyűjtőmunka irányítója Balta János, az aradi magyar 

napilap munkatársa. Vele beszélgetett a könyvről a bemutató után Pataky Lehel Zsolt. 

 

Egy település iskolájában, ahol környezettudatos nevelés folyik, az egész közösségre kihat. Így 

van ez a torontálvásárhelyi  Mosa Pijade Általános Iskolában is.  

 

Vége a téli szünetnek a vajdasági iskolákban, de az új év első napjaiban az iskola igazgatónője 

még a múlt év utolsó hónapjáról beszél  Kónya-Kovács Otílianak.  

 

  

Határok nélkül 

2019. január 19. – Kossuth Rádió 

 

Még karácsony előtt járt délvidéki körúton (dec. 4-8.) a sepsiszentgyörgyi Osonó 

Színházműhely. Magyarkanizsán, Szabadkán, a horvátországi Eszéken, majd ismét 

Vajdaságban, Topolyán és Zentán léptek fel. Az „Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című 

dokumentarista előadásuk a modern kor problémáiról, az emberek elidegenedéséről, a 

családok széthullásáról szól, s arról, hogyan élik meg mindezt a fiatalok. A darabot nyolc éve 

játsszák, s három kontinens 25 országában adták már elő. 2019-ben főként a budapesti és a 

nemzetközi programokra koncentrál az Osonó Színházműhely, amely a továbbiakban is 

három kulcsszóra építi tevékenységét: színház, oktatás és szociális programok. Elsőként 

Fazakas Mihály társulatvezető rendezőt kérdezte Németh Ernő, majd három fiatal színészt is 

megszólaltatott. 

 

Sikeresen zárta az elmúlt évet a nagybecskereki Madách Amatőr Színház. Munkájuknak része 

a tájolási program is. Legutóbb a János vitézzel jártak sok helyen, és büszkén mondják, hogy 

még mindig van rá igény, hogy az előadással eljussanak még több vajdasági településére. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-19_18-02-00&enddate=2019-01-19_18-40-00&ch=mr1
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Kónya-Kovács Otília az idei tervekről kérdezte a Madách kulcsemberét, a társulat vezetőjét, 

Jenovai Lajost. 

 

Január 22-től között Nagyváradon rendezik meg a Magyar Színházi Szövetség második 

színházi seregszemléjét, a MAFESZT-et. A résztvevő társulatok egy-egy előadást visznek el 

Nagyváradra, így a gyermek és ifjúsági színdarabok, táncszínházi produkciók mellett 

stúdiótermi és nagyszínpadi előadások és műhelygyakorlatok is helyet kapnak a programban. 

Az idei fesztiválnak helyet adó Nagyváradi Szigligeti Színház kommunikációs felelősét, Bíró 

Árpádot kérdezte a részletekről Ionescu Nikolett. 

 

A most következő percekben hallgatóink megismerkedhetnek Szabó Gabriellával, aki 11 évvel 

ezelőtt, friss diplomás magyar nyelv- és irodalom szakos pedagógusként kezdett el tanítani a 

huszti és a viski magyar iskolában. Ahogy a tanárnő fogalmaz, mást jelent magyart tanítani 

egy tömb magyar iskolában és egészen mást a szórványvidéken.  

 

A kárpátaljai  magyarság megmaradásáért, a magyar nyelv ápolásáért sokat tesz az az ungvári 

zenetanár, Ivaskovics József is, aki 1995-ben a tanítványaival olyan verseket öltöztetett fel 

dallammal, amelyeket kevésbé ismertek az emberek, illetve az ottani hatalom betiltotta 

azokat. Több mint két évtizede fáradhatatlanul járják a Kárpát-medencét, hogy Kárpátaljáról, 

az ott élő magyarok sorsáról énekeljenek. Nemzeti kultúránkat gazdagító tevékenységüket 

2015-ben Magyar Örökség-díjjal jutalmazták. Az ungvári Credo Verséneklő Együttes a 

közelmúltban Mátészalkán koncertezett. A kertvárosi gyülekezet istentisztelete után kérte 

mikrofon elé dr. Tóth Csaba Attilát, a Credo együttes menedzserét munkatársunk, Zsoldos 

Barnabás. 

 

Amit tilos általában, azt szabad farsangkor:, amikor felfordul a világi rend,, asszony lesz a 

férfiember, úr az az asszony, dőzsölhetünk ételben-italban, táncolhatunk napestig és még az 

ördögöt is megviccelhetjük. Hogy aztán mindennek meglesz a böjtje? Ki törődik azzal, ha 

vigad farsangkor a székely - így foglalhatnánk össze mindazt, ami pörög a színpadon a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Góbéfarsang című új műsorában, amit január 15-én 

mutattak be Csíkszeredában.  

 

Határok nélkül 

2019. január 20. – Kossuth Rádió 

 

Ausztrália, Új-zéland, Canada, és Dél-Amerika. Sorolhatnám még a földrajzi neveket, de 

inkább a hatalmas távolságot akartam érzékeltetni, amit tavaly Szilágyi Péter miniszteri 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-20_18-02-03&enddate=2019-01-20_18-40-03&ch=mr1
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biztos bejárt. A magyar diaszpóra közösségeit látogatta meg, hogy átfogó képet kapjon a 

nemzetpolitikai államtitkárság, hogy milyen fejlesztési igényeik vannak, milyen pályázati 

programokat indítsanak el. Szilágyi Péter már a következő héten útra kell, a minneapolisi 

magyar közösség meghívásának tesz eleget, de előtte még fogadja a hazatérő Körösi Csoma 

Sándor program ösztöndíjasait. Beszélgetésünket a tavalyi év élményeivel kezdtük.  

 

A magyar-lengyel hagyományos barátság jegyében rendezték meg a Tüzes angyal hirdeti a 

békét című koncertet Egerben. A rendezvényt Isten szolgája Esterházy János és a 

kommunizmus többi áldozatának tiszteletére. A Szent Antal templomban a kárpátaljai 

születésű, Varsóban élő Angelika Korsinszky-Górny   ( lengyelül:Angelika Korszyńska-Górny) 

és együttese lépett fel. 

 

A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának 

megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye kész lefolytatni. Pawel Cebula, Egerben 

szolgáló lengyel minorita szerzetest  decemberben a boldoggá avatás posztulátorának 

nevezetek ki. Pilisy Csenge összeállítása. 

 

Mi a közös az 1848-49-es szabadságharcban , az I. és a II. vh-ban elesett hősők között. Az 

emlékmű! 2018-ban jelentős történelmi évfordulókra emlékeztünk, közöttük az 1848-as 

forradalom, az első és második világháború sorsfordító eseményeire is. Nagy József 

gyergyóremetei történész évek óta kutatja a világháborúk, különösen a második világégés 

székelyföldi történetét, őt kérdezte Oláh-Gál Elvira 1848 és a két háború összefüggéseiről. 

 

A felvidéki bányavárosokba, vagy az Alsó-Tátrába utazó turistáknak érdemes felkapaszkodni 

Besztercebánya közelében, a 700 méteres magasságban fekvő Úrvölgybe, ahol hajdan rezet 

bányásztak.  A bányák kimerülésével a település lakossága rohamosan fogyatkozott. Ám egy 

itt letelepedett, részben magyar úr lehatározta, hogy feléleszti a hagyományokat,  az egykori 

Bányafelügyelet épületében ásvány-  és bányászati múzeumot hozott létre. 

 

Kárpát Expressz 

2019. január 20. – M1 

 

Fűben, fában az orvosság – vallották a régiek. Kárpátalján azt mondják, hogy a több száz 

méterről feltörő gyógyvízben is, és ha ebben fürdik az ember egy ideig, aztán a jeges patakba 

veti magát, akkor minden betegségtől megszabadul és meg is fiatalodik. Rónafüred kicsiny 

falucska a Keleti-Kárpátok vonulatai között, 40 kilométerre Ungvárról. Nevét nem véletlenül 

kapta, hiszen már évszázadokkal ezelőtt is jártak ide kúráltatni magukat az emberek. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-01-20-i-adas-5/
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20 km-es emlékmenettel emlékeznek helybeliek a 76 évvel ezelőtti doni tragédia áldozataira a 

magyar határhoz közeli partiumi Nagykárolyban és a környékbeli településeken. Az útba eső 

települések emlékműveinél, II. világháborús emlékeknél megpihentek, a honvédek naplóiból 

olvastak fel részleteket. 

 

A délvidéki magyarság számára a megmaradás záloga az anyaföldben rejlik. Nincs ez másként 

a kelet-bácskai kisvárosban, Adán sem, ahol a Török család már több mint 30 éve állít elő 

szederből készült termékeket. 

 

Szentmisére érkeznek a hívek a Párkány melletti Muzsla Kisboldogasszony templomába, ahol 

most azokért a felvidéki magyar katonákért imádkoznak, akik 76 évvel ezelőtt a II. 

világháborúban a Don folyó mellett haltak hősi halált.  

 

 

 

 

 

 

 

 


