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Nyomtatott és online sajtó 
  

Ma van a magyar kultúra napja 
2019. január 22. – MTI, Demokrata, Origo, 888.hu, vs.hu, Webrádió, Magyar Idők 

Díjátadókkal, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, koszorúzással és képzőművészeti 

kiállításokkal is ünneplik a magyar kultúra napját országszerte és külhonban, az 

eseményekről a közmédia is beszámol műsoraiban. A magyar kultúra napját 1989 óta 

ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 

1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Az M5 kulturális csatorna 

munkatársai napközben a fővárost járják és három meglepetéshelyszínen rendhagyó órákat 

tartanak a gyerekeknek. A nézők ezekből bejátszásokat láthatnak több alkalommal. A 21 

órakor kezdődő Ez itt a kérdésben az érdeklődők megtudhatják, hogy a hazánkban élő 

külföldi alkotók, művészek miért szeretik a magyar kultúrát, és hogy a külhoni magyar 

intézetekbe betérők mire kíváncsiak a magyar kultúra kínálatából. 

 
Regionális vezetővé nevezték ki a magyarellenességéről ismert Mircea Diacont  
2019. január 21. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Krónika 

A brassói regionális fogyasztóvédelmi felügyelőség élére nevezték ki a magyarellenes 

megnyilvánulásairól ismert Mircea Diacont, aki korábban a Kovászna megyei 

fogyasztóvédelmi felügyelőséget vezette - írta hétfői számában a Krónika napilap. Az országos 

fogyasztóvédelmi hatóság honlapján az intézmény struktúráját és vezetőit bemutató oldalon 

Diacon neve mellett az szerepel, hogy előléptették, a brassói regionális felügyelőség korábbi 

vezetőjét, Claudiu Susanut pedig a temesvári regionális felügyelőség élére helyezték át. 

Diacon a székelyföldi megyék mellett Brassó, Szeben és Fehér megye fogyasztóvédőit 

irányítja, Susanuhoz Temes, Arad, Krassó-Szörény és Hunyad megye fogyasztóvédelme 

tartozik.  

 

„Az itt élő magyar közösség példája az anyaországban élőknek is erőforrás” 
2019. január 21. – Felvidék Ma 

Január 20-án Galántán a Magyar kultúra napja alkalmából a Csemadok átadta a Csemadok 

Életmű Díjat, a Csemadok Közművelődési Díjat, a Gyurcsó István-díjat és a Fábry Zoltán-

díjat. A díjátadón Bárdos Gyula és Czimbalmosné Molnár Éva is köszöntötte az ünneplőket. A 

rendezvény elején Dráfi Mátyás előadásában elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusz című 

költeménye. Majd a Csemadok elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Bárdos Gyula beszédében 

kifejtette: „Az idei évben, amikor Szövetségünk megalakulásának hetvenedik évfordulóját 

ünnepeljük, első központi rendezvényünkön először is köszönetemet szeretném kifejezni 

valamennyi egykori és jelenlegi Csemadok-tagnak (…) azért a munkáért, közösségi 

szolgálatért, amelynek köszönhetően szövetségünk, a Csemadok immár hét évtizede van 

cselekvően jelen felvidéki közösségünk életében. 
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http://www.demokrata.hu/hir/kultura/ma-van-magyar-kultura-napja-1
http://itthon.transindex.ro/?hir=54160
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Nőként dolgozni az egyházban – először választottak Erdélyben lelkésznőt 
főjegyzői, azaz espereshelyettesi tisztségbe 
2019. január 21. – Krónika 

Nem csupán a Marosi Református Egyházmegye, de az Erdélyi Református Egyházkerület 

történetében is első alkalommal választottak lelkésznőt a főjegyzői, azaz espereshelyettesi 

tisztségbe. Berekméri Melinda marosvásárhelyi-cserealjai lelkipásztorral a nők szerepéről, a 

lelkésznők és presbiterasszonyok kihívásairól beszélgettek. 

 

Gyógyítható-e irodalommal a Trianon-szindróma? Vallasek Júlia 
irodalomtörténészt kérdezték  
2019. január 21. – maszol.ro 

Mi az irodalom szerepe a Trianon-okozta trauma feldolgozásában? Hogyan lehet hitelesen 

írni a száz évvel ezelőtti eseményekről és mi csapódik le az irodalmi popkultúrában a 

Trianon-diskurzusból? A 2000-es években több olyan magyar regény is megjelent, amelyben 

hangsúlyosan jelen van a téma. Vallasek Júlia irodalomtörténész hat regényt elemez 

Gyógyítható-e a Té-szindróma? Trianon alakváltozatai a kortárs magyar prózában című 

tanulmányában, amelynek előadás-változata december elején hangzott el Kolozsváron az 

1918. Impériumváltás, önrendelkezés, nemzetépítés című konferencián. 

 

Eldőlt: idén háromnapos lesz a Székelyföldi Lovas Ünnep 
2019. január 21. – szekelyhon.ro 

Tavaly elmaradt, idén viszont annál nagyobb lendülettel tér vissza Székelyföld egyik 

leglátogatottabb lovas eseménye, a Székelyföldi Lovas Ünnep. A háromnaposra bővült 

rendezvény részleteiről a szervezőkkel beszélgettek. 

 

Gazdagnak ígérkezik az Ady-emlékév 
2019. január 22. – Krónika 

Kezdődik Nagyváradon a költő halálának 100. évfordulója apropóján szervezett Ady-emlékév. 

A városhoz sok szállal kötődő költőóriás szellemiségéhez kapcsolódó várható eseményekről, 

tervekről Szűcs László, a Várad folyóirat főszerkesztője, a rendezvények szervezője-irányítója 

beszélt a Krónikának.  

 

Segítene az RMDSZ a gazdálkodó elöljárókon 
2019. január 22. – Krónika 

Törvénymódosítást szorgalmaz az RMDSZ, hogy megvédje az agrártámogatások miatt 

tisztségükből felfüggesztett polgármestereket. Kelemen Hunor, a szövetség elnöke a múlt 

héten Sepsiszentgyörgyön kifejtette, ismételten arra kérik a kormányt, hogy 

törvénymódosítással vagy kormányhatározattal orvosolja ezt a helyzetet, hiszen a hibás 
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https://kronika.ro/extra/nokent-dolgozni-az-egyhazban-n-eloszor-valasztottak-erdelyben-lelkesznot-fojegyzoi-azaz-espereshelyettesi-tisztsegbe
https://kronika.ro/extra/nokent-dolgozni-az-egyhazban-n-eloszor-valasztottak-erdelyben-lelkesznot-fojegyzoi-azaz-espereshelyettesi-tisztsegbe
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/107000-gyogyithato-e-irodalommal-a-trianon-szindroma-vallasek-julia-irodalomtorteneszt-kerdeztuk
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/107000-gyogyithato-e-irodalommal-a-trianon-szindroma-vallasek-julia-irodalomtorteneszt-kerdeztuk
https://szekelyhon.ro/aktualis/eldolt-iden-haromnapos-lesz-a-szekelyfoldi-lovas-unnep
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törvényértelmezés miatt függesztik fel a polgármestereket. Kifejtette, a gazdálkodó 

elöljárókat az állam kötelezte, hogy váltsanak ki magánvállalkozói engedélyt (PFA), hogy 

megkapják a területalapú vagy az állatok után járó agrártámogatást, majd ezért az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) eljárást indított ellenük. Tamás Sándor, az RMDSZ 

háromszéki területi elnöke arról beszélt, egyértelművé kell tenni: az érintett polgármesterek 

nem korruptak, hanem törvényesen hívták le az európai uniós támogatást

 

Hiánypótló összmagyar verseny szakközépiskolásoknak 
2019. január 21. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hazai szakközépiskolásaink részére január 21-

én délelőtt a házigazda intézmények társszervezésével három helyszínen: a komáromi 

Műszaki Szakközépiskolában, a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskolában és a kassai Szakkay József Szakközépiskolában tartotta az összmagyar 

XII. Szakma Sztár Fesztivál felvidéki elődöntőit. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának támogatásával 

megvalósuló verseny országos döntőjére március 12-14-e között a budapesti Hungexpo 

Vásárközpontban kerül sor. „A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a 

szakmák népszerűsítését célzó viadalt, amelybe Magyarországon kezdetben 15, tavaly pedig 

már 43 szakma kapcsolódott be. Az asztalosnak, villany- és vízszerelőnek, 

elekroműszerésznek, hegesztőnek, cukrásznak, kozmetikusnak, szakácsnak, pincérnek, festő-

mázolónak tanuló felvidéki ifik a magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági fiatalokkal 

együtt negyedik éve élhetnek a versenyen való részvétel lehetőségével.  

 

Megalakult a Via Nova ICS Domica-vidék 
2019. január 21. – Felvidék Ma 

A Via Nova Gömör-Nógrádi szervezetei egy újabbal bővültek. A 2019-es évben elsőként a Via 

Nova ICS Domica-vidék Alapszervezet alakult meg, amely a tervek szerint tíz községből 

tömöríti majd a magyar fiatalokat. 2019. január 18-án Lekenye adott helyet a régiós szervezet 

megalakulásnak, ahol jelen volt Cziprusz Zoltán, a Via Nova országos elnökségi tagja, és a Via 

Nova Gömör-Nógrádi csoport elnöke, valamint Susányi Mária, a Via Nova Gömör-Nógrádi 

csoport elnökségi tagja és Hacsi Tamás, a tornaljai alapszervezettől. 

 

Kultúránk mélységesen gazdag kút 
2019. január 21. – Ma7.sk 

Az érsekújvári református templomban ünnepi istentisztelettel emlékeztek a Magyar Kultúra 

Napjára, nemzeti imádásunk megszületésére, a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae 

felvidéki civil szervezet szervezésében. Bevezetőjében Berényi Gita, a szervezet kulturális 

bizottságának elnöke elmondta: ”Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen 

nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Egyetlen európai nép sem 

mondhat magáénak olyan himnuszt, mint amilyet nekünk hagyott örökül szatmárcsekei 
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https://ma7.sk/tajaink/hianypotlo-osszmagyar-verseny-szakkozepiskolasoknak
https://felvidek.ma/2019/01/megalakult-a-via-nova-ics-domica-videk/
https://ma7.sk/tajaink/kulturank-melysegesen-gazdag-kut
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magányában a 33 éves Kölcsey. Minden magyar ember elérzékenyülve és mélységes szent 

áhítattal énekli. Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót vagy más történelmi hőst. 

Egyedülálló módon ez egy közbenjáró imádság: „Isten áldd meg a magyart! „ Az 

évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a magyarok megtartó Istenéhez.“  

 

Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés – Hat felvidéki munkásságát díjazták 
Budapesten 
2019. január 21. – Körkép 

A Magyar Kultúra Napja Gála Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális 

Egyesület által a honfoglalás millecentenáriuma alkalmából létrehozott értékteremtés, a 

Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó országos hagyomány. A gála központi eseménye a 

Kultúra Lovagja cím adományozása, amely a Falvak Kultúrájáért Alapítvány nemzetnek szóló 

millenniumi ajándéka. A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra 

különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. 

szeptemberében hívta életre. A cím a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi és a 

közművelődési teljesítményt. Adható kultúraszervező életműért is. Köszönet jele a magyar 

kultúrát támogató hazai és külföldi művészetbarátoknak, szponzoroknak, mecénásoknak, 

politikusoknak. Az alapító küldetésének megfelelően kiemelten támogatja a „falvak 

lámpásainak” elismerését. 

 

Tudjuk, mi lehet Bugár következő nagy húzása 
2019. január 21. – Körkép 

Amikor a felvidéki magyar sajtóban mindenkinél korábban először megírtuk, hogy Bugár 

Béla lehet a Most-Híd államfőjelöltje, az első általános reakció a hitetlenkedés volt. Azóta 

tudjuk, hogy ez bekövetkezett. A legmegosztóbb szlovákiai magyar politikus azonban további 

meglepetést is okozhat. De kezdjük egy kicsit messzebbről. Hogy a Smer – SNS – Most-Híd 

kormány a végét járja, jól látható. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne töltenék ki a választási 

időszakot. Nagy valószínűséggel ki fogják. Annál is inkább, mert már csak alig öt hónapot kell 

kibírniuk együtt. Június végével ugyanis lejár a Koalíciós Szerződés, utána pedig a három párt 

kampányrezsimbe kapcsol, és vége is lesz az érdemi kormányzásnak. 

 

Szabadka folytatja népszaporulat-ösztönző támogatáspolitikáját 
2019. január 21. – Vajdaság MA 

A szabadkai városi tanács döntése értelmében a várandós nők Szabadkán és a városhoz 

tartozó településeken idén is megkapják a 15 ezer dináros egyszeri támogatást. Számíthatnak 

azok is a 10 ezer dináros szülői pótlékra, akiknél 2019-ben megszületik az első gyermek. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2019/01/21/magyar-kultura-lovagja-kituntetes-hat-felvideki-munkassagat-dijaztak-budapesten
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2019/01/21/magyar-kultura-lovagja-kituntetes-hat-felvideki-munkassagat-dijaztak-budapesten
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2019/01/21/tudjuk-mi-lehet-bugar-kovetkezo-nagy-huzasa
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23247/Szabadka-folytatja-nepszaporulat-osztonzo-tamogataspolitikajat.html
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A duális képzéssel ismerkedtek a nagybecskerekiek 
2019. január 21. – Pannon RTV 

A duális képzés nemzeti modelljét mutatják be 12 szerbiai városban az Oktatási Minisztérium 

és a Szerbiai Gazdasági Kamara munkatársai. Szerbiai Kőolajipari Vállalattal való 

együttműködésnek köszönve a nagybecskereki Műszaki Középiskolában folyamatban van a 

kőolajkutató szakemberek duális képzése. 

 

Moszkal lett Porosenko kampányfőnöke 
2019. január 21. – karpatalja.ma 

Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó lett Petro Porosenko elnökjelölt kampányfőnöke. 

A hírt Moszkal az M-Stúdió regionális tévécsatorna műsorában jelentette be – írja a 

mukachevo.net. „A megyei állami adminisztráció vezetése mellett a Petro Porosenko Blokkja 

„Szolidaritás” megyei tanácsi képviselője vagyok, vezetem a Petro Porosenko Blokkja 

„Szolidaritás” tizenöt fős csoportját a megyei tanácsban, vezetem a Petro Porosenko Blokkja  

„Szolidaritás” megyei pártszervezetét és még párhuzamosan a kampánystábot is irányítom, s 

végül még VIP-agitátor is vagyok – közölte Moszkal. 

 

Minden lépés fontos lehet 
2019. január 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A Felső-Tisza-vidék a rejtőzködő kincsek világa. A középkori templomok földje, középkori 

egyházi örökségben a Kárpát-medence egyik leggazdagabb vidéke, ahol a gótika és a 

reformáció rendkívül egyedi kulturális örökséget hagyott az utókorra. A freskók 

évszázadokon át bújtak meg a fehérre meszelt vakolatok alatt, amelyek sorra kerültek, 

kerülnek elő az utóbbi évtizedekben. A 18. századból származó kazettás mennyezeteket, 

faragott berendezéseket a magyar népművészet legszebb emlékei között tartják számon. 

Ezeket a látványos örökséghelyszíneket a Középkori templomok útja fűzi fel egy turisztikai 

útvonalra. 

 

Ökumenikus istentisztelet Felsőőrött 
2019. január 21. – volksgruppen.orf.at 

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a felsőőri református templomban január 20-án, 

vasárnap. A magyar nyelvű istentiszteltet Gúthy László felsőőri református lelkész, Gáspár 

Adalbert alsóőri plébános és Mesmer Ottó, evangélikus lelkész vezette. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. január 21. – 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. 

 

Kilencedik évébe lépett a temesvári Demokrácia Központ tevékenysége. Eredetileg a 

kedvezményes honosítás előkészítése céljával indult 2010. december 30-án az iroda. 

Ténykedésük azonban az utóbbi években szerteágazóbbá vált. Lehőcz László a Demokrácia 

Központot működtető Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megyei elnökét, Kása Zsoltot az iroda 

munkájáról, az Erdélyi Magyar Néppárt regionális alelnöki minőségében pedig a választmány 

és az elnökség hétvégi döntéseiről kérdezte. 

 

Értékeink címmel jelent meg Csáky Pál a Magyar Közösség Pártja és európai parlamenti 

képviselőjének legújabb könyve a felvidéki magyarság 100 éves és a Csemadok 70 éves 

történetéről, amelyben objektív elemzések és személyes visszaemlékezések váltakoznak közel 

400 oldalon. Haják Szabó Mária összeállítása a pozsonyi könyvbemutatón készült. 

 

Öt évig tartó kutatómunka eredményeként jelent meg Fúró Dénes Temeriniek a nagy 

háborúban című könyve. Ebből kiderül, hogy 1914-ben Temerinnek 9 és félezer lakosából 

több mint 1100 férfit vittek el a Nagy Háborúba és a nem végleges adatok szerint közülük 315-

en estek el valamelyik I. világháborús fronton. Ternovácz István elsőként a szerzőt kérdezte, 

aki még kézbe sem vette a diplomáját, máris ilyen értékes kiadványt tett le az asztalra. 

 

Kodály Zoltán Székely fonó című daljátékával, neves magyarországi és erdélyi művészek 

közös előadásával ünnepelték meg Marosvásárhelyen a Magyar Kultúra napját. A 

Kultúrpalotában tartott teltházas gálaestet Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 

szervezte, partnerségben Maros megye Tanácsával és a Class Értékeink Egyesülettel. A 

szimbolikus árú belépőjegyekből származó összeget a szervezők a székelyföldi művészeti 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-21_18-02-00&enddate=2019-01-21_18-40-00&ch=mr1
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oktatás javára ajánlották fel. Erdei Edit Zsuzsanna összeállításának elején részletet hallunk a 

marosvásárhelyi előadásból. 

 

Jótékonysági bált rendeztek a Magyar Kultúra Napja alkalmából a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány partiumbeli székelyhídi otthona számára. A határ menti városban hat éve 

működtet az Alapítvány gyermekotthont. A jótékonysági eseményre számos képzőművész 

ajánlotta fel munkáját, ezekre licitálhattak a segíteni vágyók. Ionescu Nikolett 

összeállításának első megszólalója Böjte Csaba atya, ferences szerzetes. 

 

 


