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Nyomtatott és online sajtó 
 

Történelmi pillanat a Csángóföldön: zsúfolásig megtelt a bákói Szent Miklós 
plébániatemplom az első moldvai magyar misére 
2019. január 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a bákói Szent Miklós plébániatemplom a jászvásári 

püspökség által engedélyezett első magyar nyelvű misére – mondta el az MTI-nek Nyisztor 

Tinka néprajzkutató, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) vallási felelőse. 

A Jászvásári Római Katolikus Püspökség a hét folyamán engedélyezte, hogy a Bákó főterének 

szomszédságában található templomban havonta egyszer magyar nyelvű misét tartsanak. Az 

egyházmegye 1884 óta íródó történetében először fordul elő, hogy a püspök által elrendelt 

rendszeres magyar nyelvű misékre kerülhet sor. A kommunizmus bukása után a moldvai 

csángók magyar misézésre vonatkozó kérései mindeddig elutasításba ütköztek. 

 

6500 családot és 10 ezer gyermeket ért el a külhoni magyar családok éve 
program 
2019. január 25. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Hír Tv, Echo Tv, Magyar Szó, 

Pannon RTV, Vajdaság MA, Maszol, Erdély Ma 

A külhoni magyar családok éve programjain keresztül körülbelül 6500 családot és 10 ezer 

gyermeket ért el a nemzetpolitikai államtitkárság - közölte Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Kárpát-medencei Kulturális Fórumon pénteken 

Zentán. A politikus az előző évek nemzetpolitikájának eredményeit összegezte a vajdasági 

városban, és szólt néhány szót az idei esztendőre tervezett programokról is. Potápi Árpád 

János emlékeztetett arra, hogy száz éve egymástól elválasztva él a magyarság, de a száma a 

világon még mindig 15 millióra tehető, és a nemzetpolitikát közösen alkotják a Kárpát-

medencében és a diaszpórában élők. Kiemelte, hogy 2010 és 2014 között a magyar kormány 

megalkotta a nemzetpolitika keretrendszerét, 2014-től pedig Magyarország gazdasági 

megerősödésének köszönhetően a szülőföldön való boldogulás felé tudtak fordulni. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy a 2018-2022-es kormányzati időszakban a célkitűzések között a 

legfontosabb helyen az identitáserősítés, a családok támogatása és a gazdaságfejlesztés 

szerepel. 

 

Vajdasági magyar kulturális elismeréseket adtak át 
2019. január 25. – MTI, Magyar Szó, Pannon RTV, Szabad Magyar Szó, Erdély.ma, Echo Tv, 

veol. hu, Gondola, Webrádió 

Mindig voltak olyan magyarok, akik éltették, formálták és alakították a kultúrát, és ezáltal az 

fenn tudott maradni, így továbbadható gyermekeinknek és unokáinknak - hangsúlyozta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Zentán, a magyar kultúra 

napjának délvidéki központi ünnepségén, amelyen elismeréseket adtak át a vajdasági magyar 

kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek."A kultúránk, magyarságunk megtartása ma is a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tortenelmi-pillanat-zsufolasig-megtelt-a-bakoi-szent-miklos-plebaniatemplom-az-elso-moldvai-magyar-misere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tortenelmi-pillanat-zsufolasig-megtelt-a-bakoi-szent-miklos-plebaniatemplom-az-elso-moldvai-magyar-misere
http://www.origo.hu/itthon/20190125-potapi-6500-csaladot-es-10-ezer-gyermeket-ert-el-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-program.html
http://www.origo.hu/itthon/20190125-potapi-6500-csaladot-es-10-ezer-gyermeket-ert-el-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve-program.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3894/kultura/196411/V%C3%A1llal%C3%A1sok-%C3%A9s-cselekedetek.htm
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helytállásunk kérdése. Sorsunk a mi kezünkben van. Megtanítjuk-e gyermekeinket a magyar 

szóra? Össze tudunk-e fogni iskoláink megtartásáért? Ragaszkodunk-e a ránk jellemző 

dallamainkhoz, hagyományainkhoz és ízeinkhez?" - tette fel a kérdést a politikus az 

ünnepségen. Mint rámutatott, hagyománnyá vált, hogy ezen az évfordulón a Kárpát-

medencei magyar kulturális szervezetek képviselői összegyűlnek Zentán, hogy együtt vitassák 

meg a magyarság helyzetét, együtt gondolkodjanak a közös jövőről. 

 

Szilágyi Péter: az anyaország támogatja a diaszpóra- és a szórványmagyarság 
közötti kapcsolatok erősítését 
2019. január 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, HírTv, Webrádió, 888.hu, 

Pestisrácok, Propeller, OrientPress, Demokrata,  

Az anyaország támogatja a diaszpóra- és a szórványmagyarság közötti kapcsolatok erősítését 

– hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az MTI-nek 

telefonon adott interjújában szombaton. Minnesota államban mintegy 14 ezer magyar él, 

legnagyobb szervezetük Minneapolisban van.  Szilágyi Péter látogatást tett a North Memorial 

Kórházban és a magyar iskolában, valamint részt vett a magyar állampolgársági eskütételen. 

Az MTI-nek elmondta: a North Memorial Kórházban egy nonprofit szervezet egészségügyi és 

orvosi eszközöket gyűjt, amelyeket a Kárpát-medencei szórványban élő magyar 

közösségekhez juttat el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinációjával zajló, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának anyagi támogatásával megvalósuló 

akciót Grauzer Csilla minnesotai tiszteletbeli konzul irányítja, és a helyi magyarság önkéntes 

munkáján alapszik. 

 

Kelemen szerint az RMDSZ identitásának feladását jelentené az erdélyi magyar 
koalíció az EP-választásokon 
2019. január 25. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ kész együttműködni a Magyar Polgári Párttal (MPP) az európai parlamenti (EP) 

választásokon, de nem fogadja el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) javaslatát, hogy 

alkossanak hárompárti választási koalíciót. Erről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszélt 

pénteken Marosvásárhelyen, a szövetség kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők 

Tanácsa ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón. Az elnök újságírói kérdésre válaszolva 

kifejtette: a választási koalíció azt jelentené, hogy a szövetség feladja identitását. Kelemen 

Hunor kijelentette: azt tudják ajánlani az RMDSZ-szel versenyző pártoknak, hogy jöjjenek 

jelöltjeikkel az RMDSZ listájára. Az RMDSZ listája nyitva áll bárki számára” – jelentette ki. 

Hozzátette: a szövetség március elsejéig rangsorolja jelöltjeit. Azt tartotta reálisnak, hogy a 

Romániában 6,5 százalékot kitevő erdélyi magyarság két jelöltet juttasson az európai 

parlamentbe. Három jelölt bejuttatásához a magyarság jelöltlistájának a szavazatok 9,26 

százalékát kellene megszereznie. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/01/26/az-anyaorszag-tamogatja-a-diaszpora-es-a-szorvanymagyarsag-kozotti-kapcsolatok-erositeset
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/01/26/az-anyaorszag-tamogatja-a-diaszpora-es-a-szorvanymagyarsag-kozotti-kapcsolatok-erositeset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-szerint-az-rmdsz-identitasanak-feladasat-jelentene-az-erdelyi-magyar-koalicio-az-ep-valasztasokon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-szerint-az-rmdsz-identitasanak-feladasat-jelentene-az-erdelyi-magyar-koalicio-az-ep-valasztasokon


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 28. 
3 

Március 2-án rendezik meg a székely bált a Pesti Vigadóban 
2019. január 26. – MTI, hirado.hu   

 Idén is jótékony céllal rendezik meg a székely bált március 2-án a Pesti Vigadóban. A bál 

teljes bevételét székelyföldi és kárpátaljai magyar szervezeteknek, rászoruló külhoni 

közösségek számára ajánlják fel - közölte a szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet az MTI-

vel. Az eseményen bemutatkozik Maros megye, fellép a Maros Művészegyüttes és átadják a 

Tiszteletbeli Székely címeket is. Az esten a talpalávalót Olti Attila és zenekara szolgáltatja. A 

közlemény szerint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár hatodik éve szervezi meg a 

Budapesti Székely Bált, hogy a rendezvények sikere és jó hangulata erősítse az összetartozás 

érzését, szilárdítsa a magyar-magyar összefogást, fejlessze Székelyföld és az anyaország 

kapcsolatát, valamint segítse rászoruló nemzettársainkat. 

 

Ismeri a Vatikán az erdélyi magyar egyházak helyzetét – Oláh Zoltán kanonok a 
csíksomlyói pápalátogatás jelentőségéről 
2019. január 25. – Krónika 

Ferenc pápa romániai, erdélyi látogatásának nem az lesz a közvetlen következménye, hogy az 

állam az egyház valamennyi jogos tulajdonát visszaszolgáltatja – jelentette ki a Krónikának 

adott interjúban Oláh Zoltán kanonok. A Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás 

ügyében illetékes sajtóreferense elmondta, 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. 

 

Az ET parlamenti közgyűlése nemet mondott Korodiék legfontosabb 
kisebbségvédelmi módosító indítványára 
2019. január 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése egy újabb kisebbségvédelemről szóló jelentést 

fogadott el csütörtökön, amely arra kötelezné a tagállamokat, hogy minél nagyobb arányban 

ratifikálják a kisebbségvédelmi keretegyezményt. Korodi Attila, az ET parlamenti 

közgyűlésének RMDSZ-es tagja a jelentés elfogadását követően kifejtette, hogy Benkő Erika 

képviselővel közösen 4 módosító indítványt dolgoztak ki a jelentéshez, amelyet a szövetség 

nevében nyújtottak be, azonban ebből csak 3-nak sikerült többséget szerezni. „A jelentés 

önmagában nem csonkítja a kisebbségvédelmi törekvéseinket, azonban tekintettel arra, hogy 

a negyedik, egyben legfontosabb módosító indítványunkat – amely a kollektív jogokról, 

valamint az eddig meghozott közgyűlési határozatok összehangolásáról szólt  elutasították, 

jómagam és még néhány Kárpát-medencei és más régióból érkező képviselő tartózkodtunk” – 

mutatott rá az RMDSZ hírlevele szerint Korodi Attila, a szövetség Hargita megyei parlamenti 

képviselője, az ET-közgyűlés tagja. 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/26/marcius-2-an-rendezik-meg-a-szekely-balt-a-pesti-vigadoban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ismeri-a-vatikan-az-erdelyi-egyhazak-helyzetet-n-olah-zoltan-gyulafehervari-kanonok-a-papa-csiksomlyoi-latogatasanak-jelentosege
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ismeri-a-vatikan-az-erdelyi-egyhazak-helyzetet-n-olah-zoltan-gyulafehervari-kanonok-a-papa-csiksomlyoi-latogatasanak-jelentosege
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-et-parlamenti-kozgyulese-nemet-mondott-korodiek-legfontosabb-kisebbsegvedelmi-modosito-inditvanyara
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-et-parlamenti-kozgyulese-nemet-mondott-korodiek-legfontosabb-kisebbsegvedelmi-modosito-inditvanyara
http://itthon.transindex.ro/?hir=54203&Az_RMDSZ_atadta_a_2019es_Ezusfenyodijakat
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Az RMDSZ átadta az Ezüstfenyő-díjakat  
2019. január 25. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott Szövetségi Képviselők Tanácsa 

keretében idén 17. alkalommal adta át az Ezüstfenyő-díjakat. Az RMDSZ a díjjal mindazok 

munkáját kívánja elismerni, akik „az erdélyi magyar közösségért, kultúránk és értékeink 

védelméért, átörökítéséért munkálkodtak az elmúlt években”. Kelemen Hunor köszöntő 

beszédében elmondta, hogy az elmúlt száz év az újrakezdések száz éve volt a kisemmizett 

magyar közösség számára, amelynek "újra kellett kezdenie 1918, 1945 és 1989 után újból és 

újból". Az RMDSZ elnöke beszédében kitért a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 

helyzetére is, amely szerinte ismét az újrakezdés szükségességét jelzi.  

 
Hegedüs Csilla: rajtunk múlik, hogy nyertesei vagy vesztesei leszünk-e az EU 
átalakulásának  
2019. január 25. – maszol.ro 

Ideje, hogy Európában kiemelt téma legyen az erdélyi magyarság mint őshonos nemzeti 

kisebbség ügye – mondta a Maszolnak adott interjúban Hegedüs Csilla. Az RMDSZ EP-

jelöltlistájára pályázó politikus ugyanakkor nem csodát ígér, hanem állandó kapcsolattartást 

és azt, hogy mindig partner lesz a célok megvalósításában. 

 

Több száz diák tiltakozott Marosvásárhelyen a MOGYTTE vezetősége ellen  
2019. január 26. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több száz elégedetlen diák jelent meg péntek este a Marosváráshelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetem előtt. Arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy az 

egyetem vezetősége "minden módszert megragadva, újra és újra áthágja a szabályokat, ezzel 

sértve úgy a diákok mint az oktató tanárok jogait". A diákok által a megmozdulásról küldött 

közlemény szerint a különböző tanulmányi reformokra hivatkozva az egyetem rektora az 

intézmény vezetőségével karöltve számos olyan döntést hozott meg, amelyek kiváltották a 

tanulók felháborodását. A közleményben felhívják a figyelmet, hogy a vizsgaidőszak előtt 

csupán két héttel, olyan számottevő változásokat vezettek be a vizsgákat illetően, amelyek 

véleményük szerint közel sem szolgálják sem az oktatás, sem a diákok érdekeit.  

 

„Aggodalmaskodó” székelyföldi románok 
2019. január 28. – Krónika 

A román állam foganatosítson konkrét intézkedéseket, hogy leállítsa „Magyarország 

fennhatóságának kiterjesztését az úgynevezett Székelyföldre” – követeli nyílt levelében a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma. Azt javasolják egyebek mellett, 

tiltsák meg a kettős állampolgársággal rendelkezőknek, hogy induljanak a romániai 

választásokon. 

 

Öntödében a Bethlen-szobor 
2019. január 28. – Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54203&Az_RMDSZ_atadta_a_2019es_Ezusfenyodijakat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107279-hegedus-csilla-rajtunk-mulik-hogy-nyertesei-vagy-vesztesei-leszunk-e-az-eu-atalakulasanak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107279-hegedus-csilla-rajtunk-mulik-hogy-nyertesei-vagy-vesztesei-leszunk-e-az-eu-atalakulasanak
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54213
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Sánta Csaba szovátai műtermében elkezdődött a Marosvásárhely főterére elképzelt Bethlen 

Gábor egész alakos szobrának öntése, amely 3,20 méter magas lesz. A sóvidéki képzőművész, 

aki harmadmagával vállalta az öntőmunkát, három, legtöbb négy hónap alatt szeretné 

bronzban látni pályatársa, Harmath István alkotását. 

 

Kultúrközpont a Sonnenfeld-palotában 
2019. január 28. – Krónika 

Még nem tudni, hogy milyen kulturális intézmények kapnak majd helyet a nagyváradi 

Sonnenfeld-palotában, amelyet az Iskola Alapítvány a magyar állam támogatásával vásárolt 

meg, és amelyben a bejelentett tervek szerint Magyar Ház néven egy kulturális központot 

hoznak létre. A Szilágyi Dezső (Moszkva) utca 8. szám alatt található, kívülről felújított 

szecessziós ingatlanban jelenleg többek között a Szigligeti Színház stúdiója, egy könyvesbolt, 

egy kávézó, valamint egy szabadulószoba üzemel, és itt található a Kárpát-medence-szerte 

ismert Moszkva kávézó is, amely a nagyváradi kulturális élet egyik főszereplője, rangos 

koncertek mellett kiállításokat, színházi esteket, táncházat is rendszeresen szerveznek. 

Egyelőre azonban még azt sem lehet biztosra tudni, hogy a tervezett felújítási munkálatokat 

követően a helyükön maradhatnak-e. 

 

Megfogyva bár, de törve nem – a felvidéki magyar identitás árnyalatai 
2019. január 25. – Ma7.sk 

Szigorúnak tűnhet, amit néha mond vagy ír, de a szociológiai kutatásnak nem a nevelés a 

célja, nem is a finomkodás, hanem a dolgok nevén nevezése - vallja Lampl Zsuzsanna 

szociológus, a Konstantin Egyetem docense. Akár akarjuk, akár nem, a szlovákiai magyarok 

politikai kategória, vagyis érzékeny kérdés. Ezért a szlovák közbeszéd inkább másról szól. Az 

interjú megjelent a Magyar7 c. hetilap 2019/4. számában. 

 

Samut kizárta soraiból a gútai helyi szervezet, így az MKP-ból is távoznia kell 
2019. január 25. – Ma7.sk, Új Szó 

Az MKP gútai helyi szervezete tegnap esti rendkívüli ülésén kizárta soraiból Samu Istvánt. A 

párt alapszabálya értelmében ezzel nemcsak a helyi szervezetből, hanem a pártból is távoznia 

kell. „Az utam nem MKP-sként folytatom tovább! Köszönöm azon helyi tagoknak, akik bíztak 

bennem, nem voltunk kevesen, de most ez sem volt elég. Előre kell nézni, az embernek 

vannak korszakai, ez az egyik korszak volt. Lezárult!” – írta a döntés megszületése után Samu 

István közösségi oldalán. 

 

Bukovszky László és Gál Gábor együttműködési memorandumot kötött 
2019. január 25. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Gál Gábor, igazságügyi miniszter és Bukovszky László, nemzetiségi kisebbségekért felelős 

kormánybiztos együttműködési memorandumot írt alá pénteken, amelyben koordinált és 

hosszútávú partnerség mellett kötelezték el magukat a törvények kisebbségek nyelvére 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/kozelet/megfogyva-bar-de-torve-nem-n-a-felvideki-magyar-identitas-arnyalatai
https://ma7.sk/tajaink/samut-kizarta-soraibol-a-gutai-alapszervezet-igy-az-mkp-bol-is-tavoznia-kell
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/25/bukovszky-laszlo-es-gal-gabor-egyuttmukodesi-memorandumot-kotott


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 28. 
6 

történő lefordításának előkészítése és a Slov-lex portálon való közzététele terén. 2018 végén a 

magyar-, a roma-, a ruszin-, az ukrán- és a német nyelvi munkacsoport befejezte az első, 

legfontosabb törvénycsomag lefordítását a kisebbségek számára, amelyek ezt követően 

közzétételre kerültek a Slov-lex portálon. Ez az együttműködés 2019-ben is folytatódni fog, s 

a fordítói munkálatok ezentúl koordináltan és szisztematikusan fognak zajlani a partnerek 

között. 

 

Visszanézve tizenkilencre... 
2019. január 25. – Új Szó 

Simon Attila: „Egyelőre főképpen az impériumváltás mindennapjairól tudunk keveset. Arról, 

miként zajlott le helyileg az egyes településeken, illetve az emberek ott hogyan élték meg az 

államfordulatot” Régiónkra a kereken száz esztendeje, tehát a „Nagy háború” után zúdult 

történelmi tények ismeretesek. A hatalomváltás részleteiről a tüzetesebb tudásnak azonban – 

a felföldi magyarság szemszögéből nézve – mindmáig meglehetősen híján vagyunk. Ezt a 

kérdéskört feszegették Simon Attila történésszel, a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

igazgatójával és a Selye János Egyetem történelem tanszékének tanszékvezető docensével. 

 
Fészekrakó projekt: gyermeknevelésről, párkapcsolatokról szabadon 
2019. január 26. – Ma7.sk. Felvidék Ma 

A Fészek Családi Kör és a Villa Camarum Polgári Tárulás képviselői februárban Fészekrakó 

címmel kezdődő közös projektjüket mutatták be a komáromi Zichy-pont Civil Közösségi 

Központban január 25-én megtartott sajtótájékoztatón. A szülés-gyermekágy-kisgyermekes 

lét témakört felölelő projekt megálmodója a Fészek Családi Kör, amelynek küldetése az, hogy 

a komáromi és környékbeli családokat támogassa a tudatos életmód és gyermeknevelés terén. 

Továbbá egy olyan szülői közösséget hozzon létre, amelyben lehetőség nyílik a 

gyermeknevelésről, a párkapcsolatokról, a környezettudatosságról és a testi-lelki egészségről 

beszélgetni, ismereteket gyűjteni, illetve tapasztalatokat megosztani. 

 

A magyar kultúra napja Szepsiben 
2019. január 26. – Ma7.sk 

A magyar kultúra napja alkalmából 2019. január 25-én Szepsiben emlékünnepséget tartottak, 

amelyen egyúttal a Csemadok Magyar Helytállásért Torna-Abaújban Díjat is átadták, amelyet 

az idén Tobák Mária és Görcsös János kapott. A rendezvény házigazdája Mihályi Molnár 

László, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány alelnöke volt, aki rámutatott, 

Kölcsey a Himnuszba foglalta Bendegúz, Attila apjának a nevét, akinek köszönhetően 1600 

éves múltra tekinthetünk vissza itt, a Kárpát-medencében. „Ez a kultúra, amelynek a napját 

üljük, ez a nyelv, ez a hagyomány 1600 éve van jelen a Kárpát-medencében. Ez a mi 

birtoklevelünk” – fogalmazott. 
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Menyhárt József: nem lehet olyan kormánynak ministrálni, amelyik 
vállalhatatlan ügyeket takargat 
2019. január 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Menyhárt József, az MKP országos elnöke a Pátria rádió Délidőben című műsorának vendége 

volt. Menyhárt József hétfőn délután adja le az államfőválasztásra összegyűjtött támogató 

íveket. Elmondta, jelentős támogatottságot tudhat maga mögött. Az MKP elnöke közbevetett 

kérdésre megjegyezte, óvodákban nem gyűjtöttek, az óvodaprogram nem kampánycélokra, 

hanem közösségépítésre való. Menyhárt elmondta, már elkezdte az államfőjelölti kampányát: 

az Ung-vidéken, Kassa-környékén, a Bodrogközben. A kampány folytatódik, naponta két 

fórumot tartanak. Kérdésre megjegyezte, minden olyan támogatottság, ami megközelíti 

Bárdos Gyula eredményét, sikernek minősül. Már az indulással sikerült felhívni a figyelmet a 

kisebbségi ügyekre - ez is mindenképpen eredmény. 

 
Provokáció? - mit ér a nyelv, ha magyar 
2019. január 26. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarok nyelvhasználati jogát a szlovák alkotmány rögzíti. Az államnyelvtörvény 

mellett a kisebbségi nyelvhasználati törvény és még vagy tucatnyi további jogszabály 

tartalmaz a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezéseket. Annak idején az alighogy 

megalakult Szlovák Köztársaság csatlakozott a kisebbségvédelmi keretegyezményhez, majd a 

nyelvi kartához is. Alapszerződést is kötött déli szomszédjával, amelyben határainak 

elismerése fejében jogi kötelezettségként vállalta a magyarok jogainak védelmét. Sőt, ha 

mérlegre tesszük az 1993 óta tartó önálló államiság időszakát, már több olyan naptári éve volt 

e kis országnak, amikor magyar nemzetiségű miniszterei is voltak, mint amikor nem voltak. 

Szóval első ránézésre akár egész jól is állhatnánk. 

 

Csáky Pál: Ki tette rá a Most-Híd pecsétjét Ostružlík jelölésére? És miért? 
2019. január 27. – Ma7.sk 

A szlovák rendőrség eljárást indított a Basternák Lacival szemben induló, s ellene nagyon 

csúnya lejárató kampányt folytató Roman Ostružlík ellen is. Bérgyilkosságban való részvétel 

vádjával. Tíz évvel a szlovákiai magyar politikai egység megbontása után. Azután, hogy az 

MKP akkori elnökeként kirúgtam az irodámból azokat a tagokat és „tanácsadóikat”, akik a 

Bugár idején meghonosodott praktikákat akarták folytatni. S akik ezért inkább a pártszakítást 

vállalták. 

 

A magyar kultúra napja Zselízen 
2019. január 27. – Ma7.sk 

A Csemadok zselízi alapszervezete idén is tisztelgett a magyar kultúra előtt. A Himnusz 

születésnapjára emlékező rendezvényen, január utolsó péntekén – a helyi alapiskola tanulói 

által tartott rövid kulturális kitekintő után – médiacsaládunk szerkesztőségének három 

tagjával beszélgethetett a helyi magyarság közösségi házába ellátogató érdeklődő. A Magyar7 
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hetilapot és a ma7.sk hírportált Molnár Judit főszerkesztő, Kövesdi Károly vezető szerkesztő 

és Kolek Zsolt, a lap belpolitikai rovatvezetője mutatta be. 

 

„Amit fontosnak tartunk, azt meg kell ünnepelnünk” 
2019. január 27. – Felvidék Ma 

A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetsége polgári társulás a Himnusz születése 

alkalmából hagyományosan ünnepi délutánt rendez már ötödik esztendeje, hogy felhívja a 

figyelmet kultúránk gyöngyszemeire. Kárpát-medence-szerte a magyar kultúra napja 

alkalmából különböző rendezvényeken emlékeztettek bennünket évezredes gyökereinkre, 

múltunkra. Rimaszécs sem szeretne kimaradni a sorból, s bár a közönségszervezés ebben a 

gömöri faluban sem egyszerű, de a polgári társulás vezetői nem adják fel. „Szeretnénk felhívni 

a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Ez a nap 

arra is alkalmas, hogy tudatosítsuk, van mire büszkének lennünk, s a ránk hagyott kulturális 

örökségünket felelősséggel kell vállalnunk” – mondta ünnepi beszédében Gál Mária, a 

rendezvény ötletgazdája. 

 

A magyar és a szerb kultúra kapcsolatát jelképező szobor 
2019. január 27. – Pannon RTV 

Sava Babić kiváló műfordító emlékhelyet kapott Palicson. A szobor leleplezése a 

tanszékalapító professzor születésének 85. évfordulója alkalmából történt. 

A magyar és a szerb kultúra kapcsolatának emlékére készült bronzszobor Sava Halugin 

szabadkai szobrászművész alkotása. Felállítását a Magyar Nemzeti Tanács támogatta, az 

avató társszervezője pedig a Szabadkai Városi Könyvtár.     

 

Mától egy éven át Újvidék Európa ifjúsági fővárosa 
2019. január 26. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az újvidéki zsinagógában rendezett szombat esti ünnepséggel Újvidék hivatalosan is egy éven 

keresztül Európa ifjúsági fővárosa lesz. A megnyitóünnepségen a legmagasabb állami vezetés, 

a diplomáciai kar, európai intézmények és ifjúsági szervezetek képviselői vettek részt. 

 
Iskolanapot és búcsút tartottak a szabadkai Paulinumban 
2019. január 25. – Vajdaság MA 

Névadójának napját ünnepelte ma, pénteken a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium 

és Szeminárium. Az ünnepi szentmisét a szeminárium kápolnájában az intézmény egykori 

paulinista diákja, a jelenlegi hvari püspök, mons. Palić Petar celebrálta az intézet elöljáróival. 

 

Délvidéki muzsika zengett a temerini színházteremben 
2019. január 27. – Pannon RTV 

A fiatal népzenészek és énekesek Vajdaság egyik legkiemelkedőbb népzenekutatója, Bodor 

Anikó tiszteletére álltak színpadra. 
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A népzenei szemle résztvevői megtekinthették A délvidéki népzenekutatás úttörői elnevezésű 

kiállítást is, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet mutatott be Temerinben. 

 

Az értelem diadala 
2019. január 28. – Magyar Szó 

A nagyjából kétszáz évvel ezelőtt épült, karlócai Békekápolna helyén 1699-ben egy faépítmény 

állt, az ebben lévő kerek asztalnál – a történelem során először – ülve, az akkori Európa 

nagyhatalmainak képviselői kiegyeztek – senki sem volt teljes mértékben elégedett, viszont 

mindannyiuk érdekében állt az akkor már 16 éve dúló háború befejezése. 

 

Bocskor Andrea és Brenzovics László az EU–Ukrajna fórumon Lengyelországban 
2019. január 25. – karpatalja.ma 

Tizenkettedik alkalommal ülésezett a 2007-ben létrehozott EU–Ukrajna fórum január 25-én. 

Az esemény fő témája a várható reformokra és változásokra irányult a közeljövőben várható 

elnökválasztások fényében. Ukrajna és a nyugati országok közötti gazdasági és politikai 

közreműködés, a reformok még nem látható hatásai, a politikai megosztottság és a 

bizonytalan gazdasági helyzet is terítékre került. Az említett témakörök megvitatásában több 

mint 800 vendég vett részt. Érkeztek képviselők Lengyelországból, Ukrajnából és más keleti 

országokból, az EU-ból, valamint az USA-ból is. 

 
Idősebb Hidi Endre kárpátaljai kerámiaművész kiállítása nyílik Budapesten 
2019. január 27. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma 

Idősebb Hidi Endre kárpátaljai kerámiaművész munkáiból nyílik kiállítás szerdán 

Budapesten a Forrás Galériában, a Kárpát-haza Galéria eseménysorozatának keretében. A 

kárpátaljai kerámiaművésznek, Ukrajna érdemes népművészének, a Magyar Művészeti 

Akadémia külső köztestületi tagjának kiállítása február 13-ig tekinthető meg - közölte a 

Forrás Galéria az MTI-vel.  A tájékoztató idézi a kerámiaművészt, aki elmondta, hogy a 

művészethez való vonzódását apjától örökölhette, aki a cseh éra alatt cégtáblafestést tanult, és 

egy reklámcégnél dolgozott rövid ideig. Tanulmányait az ungvári Ipar- és Képzőművészeti 

Szakközépiskolában végezte kerámia szakon. Mestere Bendik János volt, akinek nagyon sokat 

köszönhetett. 

 

Hazaúton, hazagondolva 
2019. január 27. – Kiszo.net 

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében került sor Veres Ágota 

festőművész Hazaút című kiállítására. Az alkotásoknak a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokház ad átmeneti otthont. Az ünnepélyes megnyitón Jakab Eleonóra, a szövetség 

elnöke elmondta, a Magyar Kultúra Napját az alkotó által készített képek kiállításával 

kívánják méltatni. 
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Báloztak Bécsben a cserkészek 
2019. jnauár 27. – volksgruppen.orf.at 

Bál a fellegekben mottó alatt tartotta meg hagyományos farsangi mulatságát a Bécsi Magyar 

Egyházközség és a Széchenyi István cserkészcsapat január 26-án, tegnap délután az Am 

Tabor plébánián Bécsben. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 
Térkép 

2019. január 26. – Duna World 

 

A Magyar Kultúra Napja volt január 22-én, ezen a napon fejezte be 1823-ban Kölcsey Ferenc 

a Himnusz megírását. A történelmi Szatmár megyében az átlagosnál egy kicsit jobban 

megdobban az emberek szíve ilyenkor januárban, hiszen Kölcsey itt született és itt is élt. Most 

Szatmárnémetibe látogatunk, ahol még mindig tartanak a rendezvények, hiszen itt a Magyar 

Kultúra Napját egy egész héten át ünneplik.  

 

A Csallóköz szívében is megünnepelték a Magyar Kultúra Napját. A dunaszerdahelyi 

Művelődési Központ Színháztermében színes programokkal tisztelegtek a Himnusz születése 

előtt. A Pázmaneum Társulás 2011-ben hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte 

Dunaszerdahelyen a Magy Kultúra napjának megünneplését. Az eseményről Karaffa Attila, a 

Pázmaneum Társulás elnök küldött üzenetet a Térkép nézőinek. 

 

A Magyar Kultúra Napját a partiumi Székelyhídon is megünnepelték, már hagyományosan, 

jótékonysági bál formájában. A karitatív eseményre számos képzőművész ajánlotta fel 

munkáját, ezekre licitálhattak a segíteni vágyók. A bál bevételét a helyi Gyermek Jézus 

Otthon működtetésére ajánlották fel. A dévai Szent Ferenc Alapítvány hat évvel ezelőtt hozta 

létre Székelyhídon a bentlakásos otthont.  
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A szlovéniai Muravidéken, a kultúra területén végzett kiemelkedő tevékenységet, már 

hagyományosan, a magyar kultúra napja alkalmából, Zala György kulturális díjjal ismerik el. 

A határon túli magyar közösségekben óriási szerepe van mindazoknak, akik közösségépítő 

munkájukkal hozzájárulnak a magyar értékek megőrzéséhez. Az idei díjazottak közt volt Kósa 

Klára is, aki nagyszüleitől örökölte az önzetlen magyar kultúraszeretetet. Tőlük tanulta a népi 

szokásokat, ünnepeket, hagyományokat, és történeteket, amelyekből még mindig sokat tud 

meríteni.  

 

25 évvel ezelőtt, egy hittanórán kezdődött a felvidéki Emmánuel zenekar története. A 

hittanoktató, Erika néni megkérdezte a gyerekeket, ki tud valamilyen hangszeren játszani. 

Egy aprócska kisfiú jelentkezett, hogy ő gitározik. A hittanórák zenélései, évről-évre egyre 

több taggal és hangszerrel bővültek, míg mára az Istent dicsőítő zenekart a kelet-szlovákiai 

térség magyarlakta vidékein mindenki ismeri.  

 

Ha az ember olyan munkával keresi a kenyerét, amelyet nagyon szeret csinálni, az egy 

kitüntetett helyzet. Ha pedig ezt külhoni magyarként, a szülőföldjén teheti, az maga az áldás. 

Következő riportunkban egy délvidéki vitrázskészítő műhelybe látogatunk. Bár ma már nem 

oly gyakori mesterség ez, a vitrázskészítőket valamikor komoly művésznek tartották és igen 

nagyra becsülték. A régi templomok látogatókra gyakorolt lenyűgöző hatása például gyakran 

a vitrázsos ablakokon beszűrődő fénynek köszönhető.  

 

A téli időszak egyik leglátogatottabb rendezvénye Kárpátalján a mezőgecsei böllérverseny. A 

beregszászi kisközségben évről-évre felidézik a régmúlt idők disznóvágási hagyományait, és 

azt is bemutatják, hogy milyen ételkülönlegességeket készítenek egy disznóvágás során a 

magyar konyha szerint. A cél a hagyományok felelevenítése, megőrzése, és testvértelepülési 

kapcsolatok kialakítása más külhoni régió magyar falvaival.  

 

Félreteszik a hétköznapok gondjait, kifigurázzák a bosszantó visszásságokat, mókázásba 

csomagolják a társadalomkritikát, maskarázás közepette mondják ki őszinte érzéseiket a 

székelyföldi farsangolók. A vidám hangulatot, autentikus népzene és fergeteges táncok 

kíséretében vitte színre legújabb előadásában a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A 

Góbé farsang című előadás, akárcsak az együttes korábbi produkciói is, óriási közönségsikert 

aratott.  

 

 

Öt kontinens 

2019. január 26. – Duna World 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-01-26-i-adas/
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Az Egyesült Államok nyolcadik legnagyobb városa San Diego. A város egyik legszebb területe 

Balboa park, az 1936-os világkiállítás helyszíne volt. A különböző etnikumok bemutatására 

28 házat építettek akkor, amelyek azóta is a nemzetek hagyományait történelmét hirdetik. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Program a diaszpóra és az anyaország közötti kapcsolatokat hivatott 

erősíteni. Az ösztöndíj keretében olyan magyarországi fiatalok látogatnak el távoli magyar 

közösségekhez, akik tájékoztató, közösségépítő és hagyományőrző munkájukkal segítik a 

diaszpórában élők anyaországi kötődését. 

 

Az ausztriai Burgenlandhoz tartozó egykori magyar határőr települések, köztük Alsóőr lakosai 

évszázadokon át olyan szabadságot és kiváltságot élveztek, amely az önszerveződést is 

lehetővé tette.  Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a térség meghatározó magyar kulturális 

intézményeként évtizedek óta sikeresen működik az utódok által alapított alsóőri Magyar 

Média és Információs Központ.  

 

Először indult magyar hajó a vitorlássport egyik legrangosabb versenyén a Sydney-Hobart 

vitorlásversenyen. A hagyományhoz híven idén is karácsony másnapján rajtoltak a 

versenyzők, a több mint ezer kilométeres futamra. 

 

Kárpát Expressz 

2019. január 27. – M1 

 

A hagyományápolás és az ősi magyar múlt tisztelete átjárja a délvidéki magyarságot. Nincs ez 

másképp Bácsföldváron sem, ahol az egyik portán egy Szent Istvánról készült szobrot 

pillantunk meg. Itt találjuk műhelyében Fülöp Attilát, aki már több mint egy évtizede 

foglalkozik fafaragással. 

 

Érkeznek a vendégek a felvidéki Libád község kultúrházába a 22. Felvidéki Magyar Bálba. A 

bálba idén is a Kárpát-medence minden szegletéből jöttek résztvevők.  

 

Marosvásárhely legrégebbi, ma mis működő könyvkötő műhelyét egy hivalkodással 

egyáltalán nem vádolható cégtábla jelzi. Minden hétköznap reggel 9-kor nyit a 94 éves Krón 

Ernő bácsi. A mester nagyapja még az Osztrák-Magyar Monarchia virágzásának idején, 1880-

ban nyitotta a már múzeumnak is beillő könyvkötészetet. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-01-27-i-adas-7/
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Mindenhol jó, de a legjobb otthon – tartja a régi közmondás. Ám a napjainkban zajló 

elvándorlás némileg rcáfol erre a bölcsességre. Ez a probléma Székelyföldet sem kerüli el. 

Sepsiszentgyörgy vezetése különböző kezdeményezésekkel próbálja hazahívni az elvándorolt 

fiatalokat. 

 

 

Határok nélkül 

2019. január 25. – Kossuth Rádió 

 

"Történelmi felelősségünk, hogy a sokfelé szakadt kereszténység, ahol lehet, egymásra 

találjon, és egymást erősítse" – mondta Soltész Miklós államtitkár a csíksomlyói 

sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette, hogy a magyar kormány anyagilag is támogatja a 

pápalátogatás csíksomlyói előkészületeit.  Soltész Miklós arra is kitért, hogy nemcsak a 

pápalátogatás miatt fontos a 2019-es év, hanem a májusban tartandó európai parlamenti 

választások miatt is.  

 

Péntek délután a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ülésezett a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség Szövetségi Képviselők Tanácsa. Az ülés Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai 

beszámolójával és Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök kongresszusi előkészítésről szóló 

tájékoztatójával indult. A február 22-23-én sorra kerülő tisztújító RMDSZ kongresszus előtt 

előkészítő tanácskozásról Erdei Edit Zsuzsanna kérdezte a párt elnökét.  

 

A Párkányi Építésügyi Hivatal 2015-ben nemet mondott Ľudovít Štúr szobrának felállítására 

a Duna-parton, majd négy év elteltével idén január 4-én kiadta az építési engedélyt. A városi 

képviselő-testület azonban továbbra sem ért egyet az emlékmű elhelyezésével. Szigeti Lászlót, 

a Magyar Közösség Pártjának önkormányzati képviselőjét Haják Szabó Mária kérdezte.  

 

Múlt héten műsorunk is beszámolt róla, hogy a temesvári Magyar Ház jelenlegi tulajdonosa 

két hete tette közzé, az épületet szállodává alakítanák át. Ez lehetetlen helyzetbe hozná a helyi 

magyar lap első emeleten működő szerkesztőségét és kiadóját is. A város magyar közössége 

számára szimbolikus értékkel bíró épület megvédésének céljával gyűltek össze csütörtökön 

magyar közéleti személyiségek, történelmi egyházak és civil szervezetek képviselői, az egykori 

építtető Magyar Ház Névtelen Társaság tagjainak leszármazottai. A találkozón 

megfogalmazott elképzelések összefoglalására Lehőcz László Bodó Barnát, a Szórvány 

Alapítvány elnökét kérte. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-25_18-02-00&enddate=2019-01-25_18-40-00&ch=mr1
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Az 1989-res rendszerváltás után alakult egyik legrégebbi, ma is működő aradi civil szervezet 

az Alma Mater Alapítvány. 1991-ben hozták létre a magyar oktatás támogatására, azon belül 

legfőképp a magyar iskolaközpont, a Csiky Gergely Főgimnázium háttérintézményeként. 

Tavaly márciusban új elnököt választottak a szervezet élére, és a kuratórium is megújult. A 

folyamatban lévő feladatokról és az idei tervekről kérdezte Pataky Lehel Zsolt az aradi Alma 

Mater Alapítvány elnökét, Kranowszky-Nagy Andreát. 

 

Legyen a nemzetközi gyermeknap, június elseje a Gyermek Jézus ünnepe a katolikus 

egyházban! - erre kéri a pont gyereknapon Csíksomlyóra látogató Ferenc pápát Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Csaba testvér csütörtökön 

ünnepelte hatvanadik születésnapját. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Az Alacsony-Tátra lábánál a Garam kanyarában fekszik, a Besztercebánya.    Oklevélben 

először 1255-ben említik, eleinte aranyat, ezüstöt, a XIV. század közepétől főleg rezet, higanyt 

és ólmot bányásztak. A bányászat hanyatlása után a XVI. századtól a város az iparosokra és 

kereskedelemre alapozott.  Ahogy a felvidéki bányavárosokat Besztercebányát is a német 

telepesek alapították, de ezer szállak ötödik épített- és kulturális  értékeivel a Magyar 

Királysághoz.  Benkei Ildikó járt a városban, kalauza Vörös Attila honismereti vezető.  

 

Határok nélkül 

2019. január 26. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyitották meg a „Csontváry én vagyok” című, Huszárik 

Zoltán rajzait és Markovics Ferenc standfotóit felvonultató kiállítást a Pozsonyi Magyar 

Intézet épületében. A filmművész-grafikus Huszárik Zoltán naplószerűen, rajzban is 

dokumentálta a Csontváry-film forgatását, emellett az alkotót, az alkotói munkát 

dokumentálta Markovics Ferenc fotóművész. A pozsonyi kiállítást a filmrendező leánya, 

Huszárik Kata nyitotta meg. Haják Szabó Mária először a kiállítás kurátorát, Medve Mihályt 

kérdezte. 

 

A nagyváradi Szigligeti Színház művészei is megemlékeznek Ady Endre halálának 100. 

évfordulójáról. Két előadással készülnek, az egyik, Az eltévedt lovas című emlékműsor tavaly, 

a költő születésének 140. évfordulójára készült el, a másik a Ki látta Adyt? című összeállítás 

Harsányi Sulyom László rendezésében. 

 

Természetesen Nagyváradon kívül is lesznek rendezvények Ady Endre halálának 100. 

évfordulója alkalmából, így január 28-án, hétfőn 14.00 órakor a Szatmár Megyei Múzeum és 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-26_18-02-19&enddate=2019-01-26_18-40-19&ch=mr1
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az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület együttműködésével a költő verseinek román 

fordításairól tartanak tanácskozást. 

 

Benedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulójára emlékezünk ebben az évben. A 

rendezvények sorában számíthatunk rajzpályázatra, szoboravatóra, kiállításra és igazi erdélyi 

almáskertre is. Az erdélyi események koordinálását a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi 

Kulturális Irodája vállalta. Szebeni Zsuzsát, az iroda vezetőjét ezzel kapcsolatos terveiről 

kérdezte Oláh Gál Elvira. 

 

A magyar irodalom két klasszikusának, Mikszáth Kálmánnak és Madách Imrének a 

jubileumai alkalmat adnak az Ipoly-parti városban a kultúraszerető embereknek a Kárpát-

medencei szintű találkozójára minden évjanuárjában. Így történt idén is. Az események egyik 

fő szervezője a "nagy palóc" nevét viselő szakgimnázium, elsőként ennek az intézménynek az 

igazgatóját kérdezte Tarnóczi László. 

 

Rendhagyó zenei élményben volt részük az erzsébetlakiak, ugyanis Gábor Zoltán magánestjén 

vehettek részt a Gokler-múzeumházban. Zongorán kísért Gajdos Béla. A két művész a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jóvoltából öt helyszínre vihette el a két világháború 

közötti magyar slágereket. Gábor Zoltán operaénekes számos koncertet adott Szerbiában, 

Magyarországon és Romániában is. A zenekultúra sokszínűsége ellenére számára a 

legkedvesebbek természetesen a magyar dalok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


