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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Soltész Miklós: a pápa látogatása történelmi lehetőség az itt élő nemzetek 
megbékélésére 
2019. január 24. – MTI, HírTv, 888.hu, Magyar Idők, Mandiner, Lokál, szekelyhon.ro, 

maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Magyarország kormánya mintegy húszmillió forinttal, azaz több mint 300 ezer lejjel 

támogatja a csíksomlyói ferences rendi szerzeteseket Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói 

látogatásának előkészítésében – jelentette be Soltész Miklós, Magyarország 

Miniszterelnökségének egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtök 

délután a csíksomlyói kegytemplom előtt tartott sajtótájékoztatóján. „Hatalmas lehetőség és 

egyben felelősség, hogy megmutassuk az itteni és szerte a világon élő magyaroknak, hogy ez 

az ünnep egy közös ünnep. Nemcsak a magyarság, a magyar keresztények ünnepe, hanem az 

itt élő népek közös ünnepe” – hangsúlyozta az államtitkár. Megjegyezte azt is, hogy a 

pápalátogatás történelmi lehetőség az itt élő nemzetek egymásra találására. „A megbékélésre 

oly nagy szükség van a kereszténység és a nemzetek megmaradása érdekében. Hívunk és 

biztatunk mindenkit arra, hogy jöjjön el Csíksomlyóra” – mondta. 

 

Pásztor: A magyar kormány támogatja a vajdasági magyar projektek folytatását 
2019. január 24. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A megkezdett öt nagy vajdasági magyar beruházás további finanszírozásáról döntött szerdán 

Magyarország kormánya, jelentette be csütörtöki szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor 

István. A VMSZ elnöke azt is elmondta, hogy hétfőtől újraindulnak Szabadkán az 

iskolabuszok, amelyek a magyar diákokat szállítják a magyar tanintézményekbe. - Több 

hónapos előkészületek után szerdán Magyarország Kormánya meghozta a döntéseket, 

amelyek alapján a megkezdett beruházásokat be tudjuk fejezni, s az igényelt források 

gyakorlatilag a mai naptól a rendelkezésünkre állnak. Befejeződhet Szabadkán a Szent Teréz 

Székesegyház 2015-ben indult felújítása, amihez 250 millió forintos pluszforrást biztosítanak. 

Reményeim szerint ennek köszönhetően az idei évben befejeződhet ennek a mindannyiunk 

számára fontos ingatlannak a felújítása. 

 

A trianoni békediktátum témájában hirdetnek vetélkedőt iskolásoknak 
2019. január 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők  

Három tagú általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek az Itt élned, halnod kell 

elnevezésű, a trianoni békediktátum témájában meghirdetett Kárpát-medencei történelmi 

vetélkedőre - közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az MTI-vel. Lezsák Sándor 

hangsúlyozta: a vetélkedőt a trianoni diktátum 100. évfordulójához közeledve a Keresztény 

Élet Szerkesztősége, a Lakitelek Népfőiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola közösen hirdeti 

meg. A játékra anyaországi, valamint erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki egyházi és 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/huszmillio-forinttal-jarul-hozza-a-magyar-allam-a-papa-csiksomlyoi-latogatasahoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/huszmillio-forinttal-jarul-hozza-a-magyar-allam-a-papa-csiksomlyoi-latogatasahoz
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23257/Pasztor-A-magyar-kormany-tamogatja-a-vajdasagi-magyar-projektek-folytatasat.html
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/24/vetelkedot-hirdetnek-iskolasoknak-a-trianoni-bekediktatum-temajaban
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világi iskolák, egyházközségek, valamint hittancsoportok fiataljainak jelentkezését várják. A 

csapatok a vetélkedő feladatait január 27-től kéthetente olvashatják a Keresztény Élet 

hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés dátumát követő kilencedik 

nap. 

 

Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat 
2019. január 24. – MTI, Magyar Kurír, gondola.hu  

 Iváncsik Attila kárpátaljai újságíró, a 21TV Ungvár magyar szerkesztőségének munkatársa 

kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

(MKPK) elismerését Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át csütörtök 

este Budapesten. Veres András a díjazottat méltatva kiemelte: Iváncsik Attila azért kapja az 

elismerést, mert képes a háború fenyegető közelségében élő kárpátaljai emberekről szólni. 

Ugyanakkor reményt is ad azoknak, akikről beszél, hiszen tudósításai nemcsak a szenvedésről 

szólnak, hanem arról is, hogy minden nehézség ellenére van értelme a Kárpátalján élők 

küzdelmeinek.  Az MKPK elnöke reményét fejezte ki, hogy az ösztöndíj az elismerés mellett 

bátorítás is, hogy Iváncsik Attila ezután még elkötelezettebben "akarjon és merjen szólni az 

evangélium és szeretet nyelvén". 

 

Gazdagnak ígérkezik az Ady-emlékév: számos rendezvényt szerveznek 
Nagyváradon a költőóriás halálának 100. évfordulója alkalmából 
2019. január 24. – Krónika, Bihari Napló 

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. 

 

Zarándokvonat indul a csíksomlyói pápai misére Budapestről 
2019. január 24. – MTI, Krónika, hirado.hu, Bihari Napló, maszol.ro 

Zarándokvonatot indít Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére a MÁV-Start Zrt. 

és a Misszió Tours utazási iroda – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója elmondta: május 31-én 

három városból, Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról indulnak vonatok, amelyeket 

Püspökladányban összekapcsolnak. A zarándokvonat innentől egy 17 kocsiból álló 

szerelvényként folytatja útját. A vonat másnap reggel ér Csíksomlyóra, ahol a zarándokok 

részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd délután visszaindulnak 

Magyarországra. „A pápai misére ezer zarándok utazhat így Magyarországról” – tette hozzá 

Budai László.  
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https://gondola.hu/hirek/233768-Atadtak_a_Szalezi_Szent_Ferenc-sajtoosztondijat.html
https://kronika.ro/kultura/gazdagnak-igerkezik-az-ady-emlekev-szamos-rendezvenyt-szerveznek-nagyvaradon-a-koltoorias-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol
https://kronika.ro/kultura/gazdagnak-igerkezik-az-ady-emlekev-szamos-rendezvenyt-szerveznek-nagyvaradon-a-koltoorias-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol
https://kronika.ro/kulfold/zarandokvonat-indul-a-csiksomlyoi-papai-misere-budapestrol
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„Egy ilyen rendszerben minden alku tárgya lehet” – interjú Toró Tibor kutatóval  
2019. január 24. – maszol.ro 

A Kisebbségi jogok egyenlőtlen akkomodációja. Magyarok Erdélyben (Unequal 

Accommodation of Minority Rights. Hungarians in Transylvania) címmel jelent meg angol 

nyelvű kötet a Palgrave Macmillan kiadó gondozásában. Az erdélyi magyarok kisebbségi 

helyzetét az észak-írrel összehasonlító tanulmánykötetről egyik szerkesztőjével, Toró 

Tiborral, a Sapientia EMTE egyetemi adjunktusával, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

kutatójával beszélgettek.  

 

A magyar kultúrát ünnepelte az RMDSZ 
2019. január 24. – Bihari Napló 

Rangos, köztük váradi gyökerekkel is rendelkező magyarországi vendégekkel közösen 

ünnepelte meg A Magyar Kultúra Napját január 22-én este az RMDSZ Bihar megyei 

szervezete: a Szigligeti Színházban zajlott, díjkiosztásokkal egybekötött ünnepségen jelen 

voltak dr. Szili Katalin és Petneházy Attila miniszterelnöki megbízottak, Kiss-Parciu Péter 

határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, dr. Vitányi István fideszes 

országgyűlési képviselő, Muraközi István berettyóújfalui polgármester, Bulcsú László, a 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Papp Csaba debreceni önkormányzati képviselő, 

Telegdi Andrea külgazdasági attasé és Demeter Katalin kolozsvári konzul. 

 

Adrian Szelmenczi: a politikában vannak vörös határvonalak, amelyeket nem 
tanácsos átlépni  
2019. január 24. – maszol.ro 

Az állami intézmények gyakorta aktív résztvevői a magyar közösséget kipécéző 

médiamanipulációnak. Pedig nekik a méltányosság elvét kellene alkalmazniuk a kisebbségi 

ügyekben – véli Adrian Szelmenczi újságíró, emberi jogi aktivista, az ActiveWatch jogvédő 

civil szervezet egykori projektvezetője. Azt is megtudta tőle a maszol.ro, hol húzódik politikai 

képviselet „vörös határvonala”.  

 

Országos tantárgyversennyé vált az Örökségünk Őrei  
2019. január 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A tanügyminisztérium felvette országos versenynaptárába az Örökségünk őrei – Fogadj 

örökbe egy műemléket diákvetélkedőt, amely így az első hivatalosan elismert örökségvédelmi 

versennyé vált Romániában.  Idén a megyei és regionális megmérettetések után áprilisban 

országos döntőt is szerveznek a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiummal - 

olvasható az RMDSZ hírlevélében. A hivatalos elismerésért köszönet illeti a több mint 3000 

diákot, akik eddig részt vettek a versenyben, az őket segítő pedagógusokat, és Kovács Irén 

Erzsébetet, az oktatási minisztérium államtitkárát, aki segített ebben a folyamatban - 

állapítják meg a mozgalom kezdeményezői. A mozgalom idén rekordot dönt: Erdély-szerte 

több mint 600 fiatal vesz részt a versenyben. 
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https://www.maszol.ro/index.php/hatter/106746-egy-ilyen-rendszerben-minden-alku-targya-lehet-interju-toro-tibor-kutatoval
http://www.erdon.ro/a-magyar-kulturat-unnepelte-az-rmdsz/4119418
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/107264-adrian-szelmenczi-a-politikaban-vannak-voros-hatarvonalak-amelyeket-nem-tanacsos-atlepni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/107264-adrian-szelmenczi-a-politikaban-vannak-voros-hatarvonalak-amelyeket-nem-tanacsos-atlepni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/107266-orszagos-tantargyversennye-valt-az-oroksegunk-rei
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A restitúciós gondok is terítékre kerülhetnek a pápalátogatáskor 
2019. január 25. – Krónika 

Egy helyi egyház soha nem tenné függővé Róma püspökének meghívását attól, hogy 

megoldódtak-e az illető állammal szembeni problémái – jelentette ki a Krónikának adott 

interjúban Oláh Zoltán kanonok. A Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatással 

kapcsolatos kommunikációs vezetője elmondta, Erdélyt, ezen belül Csíksomlyót is érintő 

apostoli körútja során a szentatya minden bizonnyal ki fog térni a katolikus egyház és a 

román állam között elhúzódó visszaszolgáltatási gondokra vagy akár a visszaállamosítási 

fenyegetésekre. 

 

Dan Tanasă zászlót „ritkít” a székelyudvarhelyi városházán is 
2019. január 25. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jogerős bírósági ítélet kötelezi Székelyudvarhely polgármesterét arra, hogy eltávolítsa a 

városháza homlokzatáról, illetve helyiségeiből a székely, illetve városzászlókat. Dan Tanasă 

másodszor perelt, ezúttal sikerrel. A magyarellenes feljelentő által vezetett Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) első, 2017-es keresetét formai okokra hivatkozva 

elutasította a bíróság, a tavaly márciusban indított második per viszont az ősszel sikerrel járt, 

a fellebbezést pedig kedden elutasította a marosvásárhelyi ítélőtábla. Az ítélet szerint az 

alperes köteles eltávolítani a ,,kék-arany színű, Székelyföld zászlójának is nevezett lobogót, 

illetve a város fehér színű, címeres zászlóját a homlokzatról és az épületből”. 

 

Magyar lépéskényszer 
2019. január 25. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „elvileg meg lehetne próbálkozni a 2007-es helyzet 

megismétlésével, amikor Tőkés László függetlenként indult, és megszerezte a független 

képviselői mandátumhoz szükséges szavazatszámot, miközben az RMDSZ is bejuttatta a 

maga két emberét az uniós törvényhozásba. Csakhogy kérdéses, az RMDSZ-szel szemben álló 

politikai erők rendelkeznek-e olyan karizmatikus politikussal, aki képes lenne hozni a 

mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot. Különösen úgy, hogy az erdélyi magyar 

választópolgárok kiábrándultsága is egyre nagyobb. Ráadásul eddig bejött a közös fellépés az 

EP-választáson.  

 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat…” 
2019. január 24. – Ma7.sk 

Németh Ágota az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola tevékeny pedagógusaként a Csemadok 

helyi alapszervezetének és a pedagógusszövetségnek a munkájából is kiveszi a részét. Egyike a 

Magyar Kultúra Hete nevű rendezvénysorozat szervezőinek, 2003-tól pedig a Kürtös című 

havilap munkatársa. Kultúraszervező és értékmentő tevékenységével kiérdemelte a 

Csemadok Közművelődési Díját. Ennek apropójából kérdezték őt. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/baz-eletnek-erteket-csak-a-szolgalat-adhathr
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Folytatódik Menyhárt József felvidéki körútja 
2019. január 24. – Felvidék Ma 

A hét folyamán az MKP országos elnöke, Menyhárt József köztársaságielnök-jelölt a déli 

régióban folytatta lakossági fórumát, melynek során január 21-én és 23-án három települést 

keresett fel a párkányi régióban, Kürt, Szőgyén és Kisújfalu községeket. Az elnök úr 

mindhárom helyen Kocúr László pártelnök és Bolya Szabolcs megyei képviselő, az MKP 

érsekújvári járási elnökének kíséretében ejtette meg látogatásait. A „Beszélgessünk közös 

dolgainkról!” címszó alatt meghirdetett találkozó első részében Menyhárt József néhány 

otthonba is bekopogtatott, beszélgetett a családtagokkal, akik szívesen aláírták az 

államfőjelöltséget támogató aláírásgyűjtési ívet. 

 
Selye János-emléknap Komáromban 
2019. január 24. – Felvidék Ma 

Két előadással emlékezett meg ma délelőtt a Selye János Egyetem névadójáról, a huszadik 

század orvostudományának világviszonylatban is kiemelkedő alakjáról. A Selye János 

tiszteletére megrendezésre kerülő emléknap meghívott előadói Szabó Katalin, a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum főmuzeológus-kurátora, valamint Hunčík Péter pszichiáter, író 

voltak. A Selye János születésének közelgő 112. évfordulója alkalmából megrendezett 

emléknapon Liszka József, az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese 

üdvözölte a megjelenteket és bemutatta az előadókat. 

 

A VMSZ síkra száll az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola megmaradásáért 
2019. január 24. – Pannon RTV 

Az óbecsei Alsóváros a település magyarságának kulturális központja. Itt, a katolikus 

templom és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szomszédságában van a Petőfi Sándor 

Általános Iskola is. A tanintézményben 16 tagozaton tanulnak a diákok, 80 százalékuk 

magyar nyelven. A városban elterjedt a szóbeszéd, miszerint az iskolára lakat kerülhet – ma 

sajtótájékoztatón fejtette ki ezzel kapcsolatos álláspontját Molnár Viktor a VMSZ óbecsei 

szervezetének elnöke.  

 

Két helyszínen zajlott a Szakma Sztár Fesztivál vajdasági elődöntője 
2019. január 24. – Pannon RTV 

Szabadkán a Politechnikai Iskolában írták a tesztet a versenyzők. A döntő márciusban lesz 

Budapesten. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyarországi Szakma Sztár Fesztivál elnevezésű 

versenyre. A negyedik alkalommal megrendezett vajdasági elődöntőre idén 74 végzős magyar 

diák jelentkezett tíz szakközépiskolából. 
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https://felvidek.ma/2019/01/folytatodik-menyhart-jozsef-felvideki-korutja/
https://felvidek.ma/2019/01/selye-janos-emleknap-komaromban-2/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vmsz-sikra-szall-az-obecsei-petofi-sandor-altalanos-iskola-megmaradasaert
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ket-helyszinen-zajlott-szakma-sztar-fesztival-vajdasagi-elodontoje
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Tizenhárom év börtönre ítélte a kijevi bíróság Janukovicsot 
2019. január 24. – karpatalja.ma 

Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön távollétében Viktor Janukovics volt ukrán 

államfőt a kijevi bíróság hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet címén. A 

bíróság ugyanakkor felmentette Janukovicsot az államhatár megváltoztatására irányuló, 

Oroszország vezetésének képviselőivel való együttműködésben megvalósuló bűncselekmény 

vádja alól. Nem találta ugyanis a bírói testület kellően bizonyítottnak a vád részéről, illetve a 

tanúvallomások alapján, hogy Janukovicsot tájékoztatták volna az oroszok törvényellenes 

cselekedeteik végső céljáról – írta beszámolójában az Ukrajinszka Pravda hírportál. 

 

Még több támogatásra számíthatunk Magyarország részéről 
2019. január 24. – Kárpátalja 

A napokban ellátogatott szerkesztőségünkbe Magyarország Beregszászi Konzulátusának két 

vezetője, Szilágyi Mátyás főkonzul és Beke Mihály András első beosztott konzul. A diplomaták 

látogatásuk során ismerkedtek kollektívánkkal és a Kárpátalja szerkesztőségében folyó 

munkával. Az alkalmat kihasználva a két ország és a határ menti régiók kapcsolatairól, a 

kárpátaljai fejlesztésekről, valamint az ezzel kapcsolatos tervekről kérdezte a Kárpátalja 

újságírója Szilágyi Mátyást. 

 

Kárpátaljai táncok Kárpátalján 
2019. január 24. – Kárpátalja 

A Százhalombattai Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál díszvendége volt 2018-ban 

Kárpátalja, arra az alkalomra hozták létre a Rákóczi-főiskolán öt éve zajló tánc 

mesterképzésen részt vett hallgatókból válogatva a tagokat, vidékünk egyetlen hivatásos 

szintű felnőtt magyar néptáncegyüttesét, akik főleg fiatal kárpátaljai néptánctanárok. Az 

együttes vezetését egy elismert magyarországi szakember, Sikentáncz Szilveszter vállalta, 

azóta több nagy sikerű fellépésük is volt már Magyarországon. Kárpátalján viszont csak idén, 

a magyar kultúra napjának jegyében, január 21-én Beregszászban, 22-én pedig Ungváron 

mutatkoztak be. Mi Sikentáncz Szilveszter művészeti vezetővel a nagy sikerű beregszászi 

koncert után beszélgetett a Kárpátalja újságírója. 

 

A magyar kultúra napja Zágrábban 
2019. január 24. – Képes Újság 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben is ünnepeltek, kiállítással, színdarabbal és zenével 

tisztelegtek a magyar kultúra napja előtt. A fennmaradt források szerint Kölcsey Ferenc 1823. 

január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Ennek tiszteletére 1989-óta ezen a napon 

ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez az ünnep arra szolgál, hogy felhívja figyelmünket 

kulturális hagyományainkra, gyökereinkre, összetartozásunkra, és erősítse nemzeti 

öntudatunkat.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tizenharom-ev-bortonre-itelte-a-kijevi-birosag-janukovicsot/
https://karpataljalap.net/2019/01/24/meg-tobb-tamogatasra-szamithatunk-magyarorszag-reszerol
https://karpataljalap.net/2019/01/24/karpataljai-tancok-karpataljan
https://kepesujsag.com/a-magyar-kultura-napja-zagrabban-2/
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A horvátországi magyar iskolák diákjai együtt szavalták nemzeti himnuszunkat 
2019. január 24. – Képes Újság 

A fiatalok viszik tovább kultúránkat mottóval rendezte meg a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége a magyar általános iskolákkal közös, magyar kultúra napi ünnepi 

műsorát, amelyben e tanintézmények felső tagozatos diákjai működtek közre. A közös 

versmondás mozgalmához, a Kárpát-medencei szintű Együtt szaval a nemzet programhoz 

csatlakozva pedig közösen elszavalták nemzeti himnuszunkat. 

  

Bellye: Madaras Zoltán a HMDK vezetőivel is találkozott 
2019. január 24. – Képes Újság 

A HMDK vezetőivel tárgyalt november 22-én Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés 

elnöke. A tanácskozáson az együttműködési lehetőségek bővítéséről, a határon átnyúló 

projektek fontosságáról volt szó. 

  

Drávaszögi Vince-napok 
2019. január 24. – Képes Újság 

Míg az Alfalukban a halászat vagy a kertészet köré épülő hagyományok ápolására helyezik a 

hangsúlyt, addig Hegyalján a szőlőt és a bort ünneplik. Ősszel a szüretet, Márton napján az 

újbort, s a borhoz kötődik január 22-e, Vince napja is, melynek alkalmából egyesületeink, 

borászaink is szerveztek nyárson sütős, borkóstolós összejöveteleket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 24. – Kossuth Rádió 

 

Történelmi eseményre készül vasárnap a moldvai csángó magyarok közössége. Magyar 

nyelvű szentmisét engedélyezett Bákó városában, a jászvásári püspök. Magyar nyelvű egyházi 

szolgálatot már korábban is kértek a csángó magyarok, akik kaptak is kisebb-nagyobb 

engedményt. Pusztinában például rózsafüzért imádkozhattak magyarul, vagy magyar nyelvű 

misét is tarthattak a templomokban, ha magyar csoport, papi kísérettel érkezett az adott 

faluba és sikerült is egyeztetniük a helyi plébánossal. Ez a mostani azonban programba 

iktatott szentmise, rendszeres és moldvai, magyar nyelvet is beszélő papok tartják.  
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https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyar-iskolak-diakjai-egyutt-szavaltak-nemzeti-himnuszunkat/
https://kepesujsag.com/bellye-madaras-zoltan-a-hmdk-vezetoivel-is-talalkozott/
https://kepesujsag.com/dravaszogi-vince-napok/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-24_18-02-00&enddate=2019-01-24_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 25. 
8 

A megkezdett öt nagy vajdasági magyar beruházás további finanszírozásáról döntött szerdán 

a magyar kormány, jelentette be mai, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Egyházi épületek újulnak meg, folytatódik a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületének a bővítése, de a sajtó területén is lesznek 

beruházások.  

 

Elárverezik az aradi belváros arculatát meghatározó Andrényi-palotát. A 19. század végén 

épült bérpalotát a román kommunisták államosították, és az úttörők, vagyis a Pionírok 

Klubját rendezték be. Ma is ott működnek a városi szakkörök. A hírek szerint szállodává 

szeretnék átalakítani a kétszintes műemléképületet, amelynek a kikiáltási ára két és félmillió 

euró.  

 

" Van egy életem, itt a Földön csak egy, éppen ezért szeretném úgy leélni, ahogyan akarom. Az 

az én életem, az én jövőm,  én alakítom, én hozom a döntéseket. Nagy felelősség, de van, amit 

már rég eldöntöttem:  nem hagyom cserben  nemzetemet, a magyar nemzetet!" - a felvidéki 

Felsőszeliből a 14 éves Bedecs Patrik  fogalmazott így pályamunkájában.  ,,Úgy tartják, 

amilyen nyelven imádkozol, az a te anyanyelved. Bármi is történjék, egyet tudok: magyarul 

imádkozom."- írta a 21esztendős, ungvári Bence Vivien és  még hosszan idézhetnénk a Palóc 

Társaság  által immáron  23. alkalommal meghirdetett, a szülőföld fontosságáról szóló, 

magyarságismereti pályázatára érkezett dolgozatokból.  Az eredményhirdetésen  Csűrös 

Csilla is jelen volt, aki először Z. Urbán Aladárt, a Palóc Társaság elnökét kérdezte az elért 

eredményekről.  

 

A temesvári Szórvány Alapítvány több éve, több-kevesebb rendszerességgel várja a magyar 

családokat úgynevezett családi napokra kikapcsolódást, játéklehetőséget nyújtva a szabadban 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A Magyar Családok Évében a Bethlen Gábor 

Alapkezelőtől nyert támogatásnak köszönhetően gyakoribbá és változatosabbá tehetőek ezek 

a programok. A részletekről Kovács Katalin beszélt Lehőcz Lászlónak. 

 

A fővárosban is több esemény kapcsolódott a Magyar Kultúra Napjához. A Hagyományok 

Házában a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház két színésze a „Két karodban – Ahogy 

Radnóti Miklós szeretett” című műsort mutatta be a budapesti közönségnek. Az esten 

Radnóti Miklós verseit Béres Márta és Mészáros Gábor szavalta és énekelte. Az előadás után 

Béres Mártával szerelemről és színházról  beszélgetett Ternovácz Fanni. 
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Kitekintő 
 

2019. január 24. – Echo TV 

Felavatták a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Orvosi és metodikai központját 

Csíkkarcfalván. A kétszintes létesítmény a jégkorongozók felkészülését és rehabilitációját, 

illetve a környék települések egészségügyi ellátását is szolgálja. A beruházást a Magyar 

Kormány 640 millió forinttal támogatta. 

 

Három újabb felújított óvodát adtak át a napokban Felvidék keleti, magyarok által lakott 

térségében, a Bodrogközben. A rekonstrukciók a Magyar Kormány támogatásának 

köszönhetően valósultak meg.  

 

Értékteremtő-, értékmentő- és életműdíjat adott át Udvarhelyszék Kulturális Egyesülete a 

Magyar Kultúra Napján Székelyudvarhelyen. Az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat, másfél 

évtizede, olyan személyiségek, civilszervezetek kapják, akik munkájukkal közösségük 

kulturális értékeit óvják és gyarapítják.  

 

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a magyarországi síelők és snowboardozók amatőr 

versenyét. A Hórukk Bajnokság 1995-ben az ausztriai Tauplitzban indult, néhány év kihagyás 

után idén harmadszor, Tátralomnyicon, a Magas-Tátra szlovákiai oldalán tartották meg a 

kupát. 

 

Aki énekel, az kétszer imádkozik - ez sokszorosan érvényes az Emmánuel zenekar tagjaira, 

akik Isten dicsőítése mellett azért is élvezik a zenélést, mert fontos számukra, hogy másoknak 

örömet szerezzenek. Egy 25 évvel ezelőtti hittanórára nyúlnak vissza a Nagytárkányban 

működő zenekar gyökerei. 

 

https://www.echotv.hu/videok/2019/01/24/kitekinto/7752

