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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar kultúra napja - Márai-kiállítás nyílt Kassán 
2019. január 22. – MTI, Ma7.sk, Mandiner, Gondola, M1 Híradó, Kossuth Rádió 

Márai Sándor egykori kassai lakóházában nyílt kiállítás az író emlékére kedden, a magyar 

kultúra napján. A tárlat a Csemadok Kassai Városi Választmánya és a Szlovák Nemzeti 

Múzeum-Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szervezésében, a Petőfi Irodalmi Múzeum 

szakmai segítségével jött létre és válik állandó részévé a Márai-háznak, amelyet a magyar 

kormány mintegy 160 millió forintos támogatásával vásároltak meg. A Márai-emlékkiállítás 

bemutatja Kassa történetét, az író ott töltött éveit időrendi sorrendben. Emellett fényképek, 

idézetek, felvételek szemléltetik Márai Sándor (1900-1989) további sikereit és az utána 

következő életszakaszát. A 220 négyzetméteres, hétszobás házban a család eredeti bútorai és 

tárgyai várják az érdeklődőket. A Csemadok Kassai Városi Választmánya a magyar kormány 

támogatásával vásárolta meg a Kassa belvárosában található Mészáros utcai ingatlan emeleti 

lakását, amelyben 1913 és 1932 között Márai Sándor és családja élt. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Márai-emléktárgyak vásárlását támogatta, a Szlovák Kulturális Minisztérium 

a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumán keresztül két fizetett alkalmazottat biztosít, a 

Csemadok biztosítja a helyszínt, a kiállítást és az üzemeltetés egy részét. 

 

Szilágyi: megerősödtek a diaszpóra és az anyaország kapcsolatai  
2019. január 22. – MTI, Mandiner, HírTv, 888.hu, Lokál, OrientPress, Globoport, Körkép 

A Kőrösi Csoma Sándor-program eredményeiről, a diaszpórák és az anyaország kapcsolatáról 

számolt be Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos kedden Budapesten. 

Jelentősen hozzájárul a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasainak tevékenysége ahhoz, 

hogy a diaszpóra magyarsága és az anyaország kapcsolatai az elmúlt években megerősödtek – 

értékelt Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos kedden Budapesten. A 

miniszteri biztos a Kőrösi Csoma Sándor-program keretében Latin-Amerika, Ausztrália és Új-

Zéland, valamint a Dél-afrikai Köztársaság magyar közösségeinél hét hónapon át szolgálatot 

teljesítő ösztöndíjasok hazatérése alkalmából tartott rendezvényen kiemelte: nagy út áll 

mögöttük, tavaly, amikor elindultak, még nem tudták, mi vár rájuk. Nagyon sok élménnyel, 

tapasztalattal gazdagodtak, helyben láthatták azt, amiről valójában szól a nemzetpolitika – 

mutatott rá. Kitért arra, hogy az ösztöndíjasok az anyaországtól, a Kárpát-medencétől 

legtávolabb lévő magyar közösségeknél jártak, nagyon sok olyan szervezettel, magyarral 

találkozhattak, akik vagy nagyon régen, vagy egyáltalán nem is járhattak itthon. 

 
Szili Katalin: Számunkra a haza a magyar nyelv 
2019. január 22. – MTI, hirado.hu 

Szili Katalin szerint Kazinczy Ferenc olyan állócsillag, aki a maga tetteivel – a nyelvújítással, a 

színjátszás megújításával – járult hozzá, hogy mi elmondhatjuk: számunka a haza a magyar 

nyelv. A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közreműködő miniszterelnöki 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/megnyilt-a-marai-sandor-emlekkiallitas
https://mandiner.hu/cikk/20190122_szilagyi_megerosodtek_a_diaszpora_es_az_anyaorszag_kapcsolatai
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megbízott kedden a romániai Érsemjénben beszélt erről, mielőtt a magyar kultúra napja 

alkalmából bemutatták a „Jót ’s jól. Kazinczy Ferenc emlékezete” című filmet. A politikus azt 

mondta, „ott vagyunk otthon, ahol együtt énekelhetjük a Himnuszt, ahol a nyelvünket 

használjuk, ahol a kultúránkat ápoljuk, a hagyományokat őrizzük, és ismerjük 

történelmünket”. Szili Katalin szavai szerint a 21. század elejére megélhetjük, hogy nincs 

határ számunkra. „Nincs határ, hiszen a kormány gazdasági támogatással, a kultúra 

támogatásával, az állampolgársággal, a választójoggal tette lehetővé azt, hogy igenis egyek 

vagyunk” – hangoztatta a miniszterelnöki megbízott, aki a „határtalan nemzeti együttlétet” 

nevezte az egyik legjelentősebb eredménynek. 

 
Kiállítás nyílt a Kárpát-medencében megújuló műemlékekről Ungváron 
2019. január 22. – MTI, Kárátinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Teleki László Alapítvány közreműködésével az elmúlt három évben a határon túl végzett 

műemlékfelújításokat bemutató vándorkiállítás nyílt Ideje az építésnek - Megújuló 

műemlékek a Kárpát-medencében címmel kedden Ungváron, a skanzenben. A nagy 

érdeklődés mellett tartott megnyitón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: "a műemlékfelújításokról szóló 

kiállítás tematikájában fontos szerepe van az időnek, ráadásul nekünk, magyaroknak a 21. 

században saját időszámításunk is van, hiszen az elmúlt száz esztendő folyamatos 

veszteségekről szól, így valóban eljött az ideje, hogy újra építkezzünk". Hozzátette: a kiállítás 

címében szereplő Kárpát-medence jelzi, hogy fontos kérdés a tér, hiszen "nekünk, 

magyaroknak az egész Kárpát-medence az otthonunk, s Ungváron vagy Pozsonyban sokkal 

jobban otthon érezzük magunkat, mint Párizsban vagy Londonban". 

 

Bizonytalan a magyar összefogás az EP-választáson 
2019. január 23. – Krónika 

A tíz évvel ezelőtti összefogással ellentétben az idén rendezendő európai parlamenti 

választáson nemigen körvonalazódik együttműködés az erdélyi magyar politikai alakulatok 

között. A Krónika megtudta, hogy az RMDSZ nem ad befutóhelyet az MPP-nek, ugyanakkor 

hárompárti koalíciót sem akar létrehozni az EMNP javaslatára. Pedig a korábbi 

megmérettetések arra engednek következtetni, hogy az összefogás szavazatmaximáló hatással 

bír: a 2009-es EP-választáson három mandátumot sikerült szerezni a magyar összefogás 

listájával. Ráadásul a Brexit nyomán Romániának eggyel több, 33 euromandátum jut. 

 

Jakubinyi érsek kiterjesztette a csíksomlyói búcsút a pápalátogatás napjára is  
2019. január 22. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Június elsejére, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának napjára is kiterjeszti a csíksomlyói 

búcsút Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke – közölte 
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https://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/200017862-kiallitas-nyilt-karpat-medenceben-megujulo-muemlekekrol-ungvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jakubinyi-ersek-kiterjesztette-a-csiksomlyoi-bucsut-a-papalatogatas-napjara-is
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az erdélyi Romkat.ro portál. Az érsek körlevélben közölte, hogy a pápalátogatás napját is 

fogadalmi búcsúnak nyilvánítja, hogy ennek az eseménynek a zarándokai is eleget tehessenek 

az ősök fogadalmának. Emlékeztetett rá, hogy a pápalátogatás utáni szombaton, június 8-án 

tartják Csíksomlyón a szokásos pünkösdszombati fogadalmi búcsút. Körlevelében Jakubinyi 

György kitért arra, hogy a romániai látogatás programja és ezen belül a csíksomlyói 

hegynyeregben tartandó pápai mise csak akkor lesz biztos, amikor ezt a Szentszék 

sajtóirodája teszi közzé. 

 

Újsághirdetéstől az Európa Liga küszöbéig – interjú Diószegi Lászlóval, a Sepsi 
OSK elnökével 
2019. január 22. – Krónika 

Második idényét tölti a hazai labdarúgás élvonalában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amely 

nagy meglepetésre a bajnoki rangsor negyedik helyéről várja a téli szünet utáni folytatást. A 

sikerhez vezető út azonban távolról sem volt akadálymentes. Minderről bővebben Diószegi 

Lászlóval, a klub elnökével beszélgettek, aki szurkolói előéletét is felidézve számolt be a 

kezdeti nehézségekről, a csapat sorsának alakulásáról, valamint a jövőt illető tervekről. 

 
Nem találnak munkaerőt, mégsem emelik a béreket a háromszéki vállalkozók  
2019. január 22. – maszol.ro, Krónika 

A háromszéki cégek nem találnak munkaerőt, mégsem ajánlanak magasabb fizetéseket, 

továbbra is minimálbéren szeretnének szakképzetleneket foglalkoztatni – állapította meg 

keddi sajtótájékoztatón Kelemen Tibor. A Kovászna megyei munkaerőelhelyező-ügynökség 

igazgatója elmondta, december végén két állásbörzét szerveztek Sepsiszentgyörgyön és 

Kovásznán, ahol háromszéki és Brassó megyei cégek is kínáltak munkahelyeket, mindkét 

városban legalább száz állástalan érdeklődött, ám egyetlen munkaszerződést sem sikerült 

megkötniük.  

 

EU-s támogatástól esik el Hargita Megye Tanácsa 
2019. január 22. – maszol.ro 

Nem jelentkeztek tejfeldolgozással vagy állattartással foglalkozó helyi vállalkozók arra az 

iskolai programra, amely révén a diákok megismerkedhetnek a mezőgazdasági 

tevékenységgel. Így Hargita Megye Tanácsa uniós támogatásoktól esik el. A programra a 

kormány és az európai mezőgazdasági alap biztosít forrást. Célja az iskolás gyerekek 

megismertetése a mezőgazdasági tevékenységgel, amely során tejfeldolgozó üzemeket, 

állatfarmokatra látogatnak meg. A programra kilenc kistérség vállalkozói jelentkezhettek, de 

idén sem sikerült nyertest hirdetni.  

 

Nyolcvan külföldi újságírót és akár egymillió zarándokot várnak a csíksomlyói 
pápalátogatásra 
2019. január 22. – szekelyhon.ro, Krónika 
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https://kronika.ro/extra/az-ujsaghirdetestol-az-europa-liga-kuszobeig-n-interju-dioszegi-laszloval-a-sepsi-osk-elnokevel
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107172-nem-talalnak-munkaer-t-megsem-emelik-a-bereket-a-haromszeki-vallalkozok
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107172-nem-talalnak-munkaer-t-megsem-emelik-a-bereket-a-haromszeki-vallalkozok
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107174-eu-s-tamogatastol-esik-el-hargita-megye-tanacsa
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyolcvan-kulfoldi-ujsagirot-es-akar-egymillio-zarandokot-varnak-a-csiksomlyoi-papalatogatasra
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyolcvan-kulfoldi-ujsagirot-es-akar-egymillio-zarandokot-varnak-a-csiksomlyoi-papalatogatasra
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Hargita Megye Tanácsának költségvetéséből egymillió lejt különítenek el a pápalátogatás 

lebonyolításának elősegítésére a ferences rendi szerzetesek számára – tudatta keddi 

sajtóreggelijén Borboly Csaba megyei önkormányzati elnök. Az egymillió lejből többek között 

80 nemzetközi újságíró ellátását biztosítják, de további feladatokat is elvállalnak, amelyekre a 

szervező bizottság kéri fel a megyei önkormányzatot. Öt hónap van arra, hogy felkészüljenek 

a pápa fogadására, és vele együtt akár egymillió zarándok érkezésére is. Elszállásoltatásuk 

megoldására szeretnék, ha minél több család fogadna zarándokokat Hargita megyében. 

 
A kultúra híd más nemzetiségek felé – átadták az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért Díjakat  
2019. január 22. – maszol.ro, Krónika 

Három művész mellett egy műfordítót is díjazott az RMDSZ a magyar kultúra napja 

alkalmából kedd este Kolozsváron, a sétatéri Kaszinóban. Hatházi András színművészt 

száznál is több szerepéért, Zágoni Balázs írót a Gömb című regényéért, Köteles Róbert Pál 

festőművészt kísérletező művészetéért és Marius Tabacu műfordítót Bánffy Miklós Erdély-

trilógiájának román nyelvre fordításáért részesítették elismerésben. Az RMDSZ 2013 óta 

évente jutalmazza azokat a művészeket, akik az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, 

megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárulnak.  

 

A bíróság a bukaresti magyar nagykövetséghez fordult a március 15-ei bírság 
ügyében 
2019. január 23. – Krónika 

Magyarország bukaresti nagykövetségéhez küld átiratot a Hargita megyei törvényszék annak 

érdekében, hogy pontosítsák, mit értenek a hatályos magyar törvények az ország zászlajának 

megnevezése alatt, határozzák meg ennek méretét, szabványát. Ezt a Székelyudvarhelyen 

tavaly március 15. tiszteletére kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt kirótt prefektusi bírság 

érvénytelenítése érdekében indult per tegnapi csíkszeredai tárgyalásán kérte Gálfi Árpád 

polgármester, akinek egyúttal azt a kérését is elfogadták, hogy magánszemélyként 

beléphessen a perbe. Elutasították viszont azt a kérést, hogy a per tárgyalásának folytatásával 

várják meg arra az alkotmányossági kifogásra vonatkozó döntést, amelyet a hasonló okokból 

megbírságolt sepsiszentgyörgyi polgármester ügyében nyújtottak be. 

 

A régiók látogatása alapköve a tevékenységemnek 
2019. január 22. – Ma7.sk 

Párkány környékén is megkezdte bemutatkozását Menyhárt József, az MKP 

köztársaságielnök-jelöltje január 21-én, konkrétan Kürtön és Szőgyénben. A jelölt a 

kampánynak ”door to door” módját választotta, bekopogtatott családokhoz, elbeszélgetett 

velük életükről, gondjaikról, arra biztatva őket, vegyenek részt a választásokon, és aki úgy 

gondolta, az indulásához szükséges gyűjtőív aláírásával is segíthette őt. A kürti és a szőgyéni 

fórumon Bolya Szabolcs az MKP érsekújvári járási elnöke, Nyitra-megyei képviselő 
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beszélgetett a köztársaságielnök-jelölttel a jelen politikai helyzetről és az itt élő magyarságot 

leginkább foglalkoztató témákról. „Régióink látogatása alapköve az én tevékenységemnek. 

Kell hogy tudjuk, lássuk és értsük az emberek gondjait” hangsúlyozta Menyhárt József a 

fórum kezdetén.  

 

Menyhárt József: az önrendelkezésből jottányit sem szabad engedni! 
2019. január 22. – Felvidék Ma 

Az MKP számára elengedhetetlen az etnikai alapú, elvi politizálás – vallja Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke, akivel a 25 évvel ezelőtti komáromi nagygyűlés apropóján 

beszélgettek (közel)múltról, aktualitásokról, közösségi sorskérdésekről. És önrendelkezésről 

– amelyből a magyar párt elnöke szerint jottányit sem szabad engedni. „Merjünk, legyünk 

bátrak! Fejezzük ki, mutassuk meg véleményünket, tegyünk a változásért. Negyedszázada 

elszalasztottuk a lehetőséget, most ragadjuk meg! Szavazatainkkal érjük el, hogy a többségi 

nemzet komolyan vegyen bennünket! Az anyaország segítő kezének elfogadása felelősséggel 

jár, amiért azt kérik, hogy tudjuk, mit akarunk. És hogy mit akarunk? Megmaradni, erősödni 

és önálló, őshonos kisebbségpolitikát folytatva erős közösségként élni Európában, Közép-

Európában.” 

 

Megjelent a Baross Alapítvány 2019-es pályázati felhívása 
2019. január 22. – Felvidék Ma 

Baross Alapítvány nyilvánosságra hozta pályázati felhívását a határ menti közös 

mezőgazdasági beruházások támogatására, melyre 2019. február 22-ig lehet pályázni. A 

Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás a magyar–szlovák határ menti térségben működő mikro-, kis-, és 

középvállalkozások számára határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló, közös 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz és mezőgazdasági termékek 

feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz nyújt pályázati 

lehetőséget. 

 

Pásztor István: Nagy a tétje az európai parlamenti választásoknak 
2019. január 22. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István a májusi EP választásról beszélt a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. 

Annak az esélyét sem zárta ki, hogy előrehozott parlamenti választások lesznek tavasszal 

Szerbiában. A tartományi képviselőház elnöke, a VMSZ vezetője hozzátette, hogy ez nagyban 

függ a koszovói kérdés alakulásától is. 

 
Kihelyezett konzuli fogadónap Adán: Nyolcvanegyen adták át honosítási 
kérelmüket 
2019. január 22. – Vajdaság MA 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://felvidek.ma/2019/01/menyhart-jozsef-az-onrendelkezesbol-jottanyit-sem-szabad-engedni/
https://felvidek.ma/2019/01/menyhart-jozsef-az-onrendelkezesbol-jottanyit-sem-szabad-engedni/
https://felvidek.ma/2019/01/megjelent-a-baross-alapitvany-2019-es-palyazati-felhivasa/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23248/Pasztor-Istvan-Nagy-a-tetje-az-europai-parlamenti-valasztasoknak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23249/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Adan-Nyolcvanegyen-adtak-at-honositasi-kerelmuket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23249/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Adan-Nyolcvanegyen-adtak-at-honositasi-kerelmuket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23249/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-Adan-Nyolcvanegyen-adtak-at-honositasi-kerelmuket.html
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Még mindig nagy az érdeklődés Adán a magyar állampolgárság könnyített úton történő 

megszerzése iránt, derül ki az adai önkormányzat ma kiadott közleményéből, amely annak 

kapcsán látott napvilágot, hogy Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa immár 

huszonnyolcadik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot a községben a 

honosítási kérelmek átvétele céljából. 

 

A magyar kultúra napja a Népkörben 
2019. január 23. – Pannon RTV 

Ünnepi műsorral és fotókiállítással ünnepelték a magyar kultúra napját Szabadkán a Népkör 

Magyar Művelődési Központban. 250 középiskolás, színész és Népkör-tag szavalta a magyar 

Himnuszt kedd este, a magyar kultúra napján a szabadkai Népkör Magyar Művelődési 

Központban. 

 

Európa Tanács: a kisebbségek jogainak védelme stabilizálja Európát 
2019. január 22. – karpatalja.ma 

A kisebbségek jogai és a kisebbségi nyelvek hatékony védelme az Európa Tanács és minden 

tagország fontos politikai kötelessége, ugyanis ezek a jogok stabilizálják Európát és segítenek 

a további konfliktusok elkerülésében – jelentette ki az Európa Tanács főtitkára 

Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének januári ülésszakán az ukrán 

oktatási törvényre vonatkozó magyar képviselői kérdésre válaszolva kedden. 

 

Porosenko: Ukrajna nem válik szövetségi állammá, és nem lesz benne 
különleges státusa egy régiónak sem 
2019. január 22. – karpatalja.ma 

Ukrajnában nem lesz semmiféle föderáció, és nem lesz különleges státusa egyetlen régiónak 

sem – szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök kedden, az ország egységének napján 

mondott ünnepi beszédében. Száz éve, 1919. január 22-én Kijevben, a Szófia-

székesegyházban szentesítették azt a szerződést, amelyet az Ukrán Népköztársaság és a 

Nyugat-ukrajnai Népköztársaság vezetői előző évben írtak alá a két államalakulat 

egyesüléséről. Január 22-ét 1999-ben nyilvánította elnöki rendelettel Ukrajna egységének 

ünnepnapjává az akkori államfő, Leonyid Kucsma. 

 
A Himnusz bölcsőjénél méltatták a magyar kultúra napját 
2019. január 23. – Kárpátalja  

Kölcsey Ferenc végső nyughelyén, Szatmárcsekén az idén is méltóképpen emlékeztek meg a 

magyar kultúra napjáról. Ezt a neves eseményt 1989 óta azért méltatják éppen január 22-én, 

mivel 1823-ban Kölcsey ezen a napon fejezte be nemzeti imánk, a Himnusz megírását. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-kultura-napja-nepkorben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/europa-tanacs-a-kisebbsegek-jogainak-vedelme-stabilizalja-europat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-ukrajna-nem-valik-szovetsegi-allamma-es-nem-lesz-benne-kulonleges-statusa-egy-regionak-sem/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-ukrajna-nem-valik-szovetsegi-allamma-es-nem-lesz-benne-kulonleges-statusa-egy-regionak-sem/
https://karpataljalap.net/2019/01/23/himnusz-bolcsojenel-meltattak-magyar-kultura-napjat
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A magyar kultúra napja Ungváron 
2019. január 23. – Kárpátalja  

Kedden Ungváron a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban került sor a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ) a magyar kultúra napja alkalmából 

tartott központi rendezvényére. Himnuszunk születésének napján a megye magyarsága 

főhajtással emlékezett legfontosabb nemzeti imánkra. 

 

Ma van a Magyar Kultúra Napja 
2019. január 22. – volksgruppen.orf.at 

Díjátadókkal, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, koszorúzással és képzőművészeti 

kiállításokkal is ünneplik ma a magyar kultúra napját Magyarországon, de a határokon túl is. 

Bécsben Makám koncert és kétnyelvű felolvasóest is várja az érdeklődőket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 22. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalján Ungváron és Beregszászon voltak a Magyar Kultúra Napi központi 

megemlékezések. A helyi magyarok kiállítás megnyitóval, értelmiségi fórummal és 

koszorúzással ünnepeltek. Mottójuk: „Ideje az építkezésnek” hűen tükrözi a kárpátaljai 

magyarság élni és fejlődni vágyását – mégpedig a szülőföldjén. Hallgassuk Iváncsik Attila 

összeállítását! 

  

Magyar Kultúra Napján a Himnusz szerzője életének állomásai kiemelt zarándokhelyekké 

válnak. Különösen szülőháza Sződemeteren, és a himnusz megírásának helyszíne, 

Szatmércseke, ahol síremléke található a református temetőben. Ide zarándokoltak el a 

történelmi Szatmárból érkező vendégek is. Kárpátaljáról nem egyszerű az átjutás, noha 

közelebb van, mint Sződemeter - Kölcsey szülőfaluja -, vagy Szilágypér, Szatmárcseke testvér 

települése. De halljuk a vendégeket! Először Kis Lórándot, Szilágypér alpolgármesterét, akivel 

Zsoldos Barnabás találkozott. 
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https://karpataljalap.net/2019/01/22/magyar-kultura-napja-ungvaron
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2960118/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-22_18-02-00&enddate=2019-01-22_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-01-22_18-02-00&enddate=2019-01-22_18-40-00&ch=mr1
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A magyar kultúra napja előestéjén mutatták be Aradon és Temesváron Magyari Sára legújabb 

– Takázás című – könyvét. A kötetben a szerző E-Nyelv Magazinban, a Magyar Újságírók 

Romániai Egyesülete honlapján valamint a Nyugati Jelen regionális napilap hasábjain 

megjelent rövid írásait tartalmazzák. A temesvári bemutató után Lehőcz László kérte 

mikrofon elé a szerzőt és a kötet szerkesztőjét és kért magyarázatot a különös címre. Takázás 

a címe Magyari Sára új könyvének. Tudtuk meg Lehőcz Lászlótól. 

  

Hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott országos ünnepségen adták át 

idén is a Csemadok-díjakat. A galántai ünnepi eseményen készült Haják Szabó Mária 

összeállításának első megszólalója Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke. Galántán, a 

CSEMADOK díjátadó ünnepségén Haják Szabó Mária járt. 

  

A Magyar Kultúra Napja az az alaklom, amikor Csíkszeredában átadják a Németh Géza Díjat. 

A néhai református lelkipásztor emlékére alapított díjat egy kiváló pedagógus és tanítványa 

veheti át. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

 

 

 

 


