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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása is 
bizonytalan lenne 
2019. december 9. – MTI, Híradó, Mandiner, Magyar Nemzet, Külhoni Magyarok, Lokál, 

Erdély Ma, Felvidék Ma 

Erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása is több mint bizonytalan lenne 

– emelte ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn. 

Semjén Zsolt éves meghallgatásán azt mondta: a nemzetpolitika mára egységes ívet alkot, 

ami azáltal vált lehetővé, hogy 2010-től az alapoktól tudták újjáépíteni ezt a területet. 

Felidézte, hogy 2010 óta megtízszereződött a nemzetpolitikai célú támogatás. Ennek formái 

között említette a nemzeti jelentőségű intézmények segítését és a különböző pályázati 

forrásokat. A Magyar Állandó Értekezlet által javasolt nemzeti jelentőségű intézmények 

ebben a rendszerben kiszámítható módon kaphatják meg finanszírozásukat, a források 

felhasználása „értelmes és a cizellált módon” történik – mondta. 

 

Potápi: számos Kárpát-medencei önkormányzatot támogat a magyar kormány 
2019. december 9. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Promenád,  

Szerte a Kárpát-medencében számos önkormányzatot támogat a magyar kormány – mondta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1-en. Kiemelte: céljuk a magyar–

magyar kapcsolatok erősítése, hogy bárhogyan alakul a jövő, eltéphetetlen kötelékek 

alakuljanak ki. Az államtitkárt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy egymilliárd forinttal 

támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a diaszpóra magyarságának 

szervezeteit, az ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységét és a testvértelepülési 

programokat. Ismertette, a diaszpórában élő magyarság és a diaszpórában magyar nyelvű 

oktatást végző szervezetek számára 500 millió forintot, az ifjúsági és cserkészközösségek 

tevékenységének támogatására 250 millió forintot, testvér-települési programok és 

együttműködések támogatására szintén 250 millió forintot különítettek el. 

 

Nincs itt semmi látnivaló, kérem... – Tényfeltáró újságírás az erdélyi magyar 
médiában 
2019. december 9. – Krónika 

Erdélyi magyar kiadványok főszerkesztőit kérdeztek arról, hogy az ő tapasztalatuk szerint 

mi is a helyet az oknyomozó újságírással kies vidékünkön, terveznek-e tényfeltáró újságírót 

foglalkoztatni, illetve, milyen szempontok szerint keresnek új munkatársakat? 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/12/09/semjen-eros-anyaorszag-nelkul-a-hataron-tuli-magyarsag-tamogatasa-is-bizonytalan-lenne
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/12/09/semjen-eros-anyaorszag-nelkul-a-hataron-tuli-magyarsag-tamogatasa-is-bizonytalan-lenne
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/12/09/potapi-szamos-karpat-medencei-onkormanyzatot-tamogat-a-magyar-kormany
https://kronikaonline.ro/extra/nincs-itt-semmi-latnivalo-kerem-n-tenyfeltaro-ujsagiras-az-erdelyi-magyar-mediaban
https://kronikaonline.ro/extra/nincs-itt-semmi-latnivalo-kerem-n-tenyfeltaro-ujsagiras-az-erdelyi-magyar-mediaban
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Összegzésképpen kijelenthető, hogy az erdélyi magyar szakmai és gazdasági médiakörnyezet 

nem igazán kedvez a tényfeltáró tevékenységnek, pedig lenne igény rá.  

 

Megnyitotta marosvásárhelyi képviselői irodáját Vincze Loránt 
2019. december 9. – transindex.ro 

Pénteken egy sajtóbeszélgetéssel, majd az RMDSZ helyi vezetőivel és képviselőivel tartott 

találkozóval nyitotta meg hivatalosan Marosvásárhelyen központi EP-képviselői irodáját 

Vincze Loránt. Az RMDSZ EP-képviselője elmondta: úgy lehet eredményesen képviselni a 

közösség érdekeit, ha folyamatos a kapcsolattartás, jó a kommunikáció és kölcsönös a 

bizalom az otthoniakkal. Mint mondta, napi kapcsolatban áll az RMDSZ parlamenti 

képviselőivel és önkormányzati vezetőivel, ugyanakkor az egyházakat és civil szervezeteket 

is fontos partnernek tartja, és közvetlen, hatékony kapcsolat kiépítésére törekszik velük. Az 

új iroda is ezt a célt szolgálja.  

 

Az 1989-es forradalom székelyudvarhelyi eseményei egy kötetben 
2019. december 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hiánypótló kiadvánnyal rukkolt elő a székelyudvarhelyi RMDSZ: az 1989-es forradalom 30. 

évfordulójára kötetbe gyűjtötték azon székelyudvarhelyiek visszaemlékezéseit, akik 

tevőlegesen részt vettek az eseményekben. A korabeli képekkel illusztrált könyv bemutatója 

december 13-án lesz.  

 

Feminista szervezet-e az RMDSZ Nőszervezete?  
2019. december 9. – transindex.ro 

Bogya Anna frissen megválasztott ügyvezető elnök szerint igen. De melyek a nőszervezet 

konkrét eredményei és tervei? Nagyinterjú.  

 

Jövőbe mutató fejlesztések Bethlen Gábor szülőházánál 
2019. december 9. – Nyugati Jelen 

A dévai Szent Ferenc Alapítvány közel két évtizede vette gondjaiba a marosillyei Veres 

bástyát, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházát. Az időközben szépen felújított 

műemlék épület egyre népszerűbbé válik az Erdélybe látogató turisták körében. A 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, ma már állandó kiállítások, rangos kulturális és 

egyházi rendezvények, rendhagyó történelemórák állandó színhelyévé vált az épület és 

gondosan rendbetett parkja. A ház ugyan csak a nyári időszakban üzemel állandó jelleggel, 

de előzetes egyeztetés nyomán, az év további részében is látogatható. A legtöbb turista 

Magyarországról érkezik, főleg a Határtalanul program keretében Dél-Erdélybe utazó 

diákok keresik fel a műemlék épületet, és érdeklődéssel kapcsolódnak be a Rendhagyó 

történelemóra programba is 

 

MOGYE: a Sapientia jelenthet „mentőövet” 
2019. december 10. – Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28173&feminista_szervezete_az_rmdsz_noszervezete?
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jovobe_mutato_fejlesztesek_bethlen_gabor_szulohazanal.php
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A magyar kormány továbbra is támogatja a küzdelmet a marosvásárhelyi római katolikus 

gimnázium és az orvosi egyetem érdekében – jelentette ki tegnap Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes. Megjegyezte ugyanakkor: ha a helyzet indokolttá teszi, a Sapientia 

egyetemen folytatódhat a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés Erdélyben. 

Hozzátette: a magyarság nem vesztette el Erdélyt.   

 

Bányászmúzeum létesülhet Nagybányán 
2019. december 10. – Krónika 

A nagybányai festőiskola tagjainak festményeiről visszaköszönő régi bányászházakat 

próbálja megőrizni az utókor számára a városvezetés, amely megvásárolná, visszaállítaná 

eredeti állapotába, és tájházként működtetné ezek egyikét. Az RMDSZ kezdeményezését 

legutóbbi ülésén fogadta el a helyi tanács.   

 

Bentlakássá válhat a Hollanda-villa 
2019. december 10. – Krónika 

Marosvásárhely melletti villájába fogadná be a Sapientia egyetem rászoruló hallgatóit az 

intézmény egyik ötletgazdája és alapító professzora, Hollanda Dénes. A nyugalmazott dékán 

a leendő bentlakók ellátásáról is gondoskodna. A kollégium legkésőbb jövő év 

szeptemberében kezdi el működését. Később akár 18 diákot is befogadhat évente.   

 

Tanasă ismét sikertelenül akarta megbírságoltatni Borbolyt 
2019. december 10. – Krónika 

Eredménytelenül próbálja elérni Borboly Csaba megbírságolását a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC) arra hivatkozva, hogy a Hargita Megyei Tanács elnöke nem 

hajtotta végre maradéktalanul a székely zászló megyeházáról történő eltávolítására 

vonatkozó bírósági végzést. Idén már született egy jogerős bírósági ítélet arról, hogy Borboly 

Csaba tanácselnöknek nem kell kifizetnie a Dan Tanasă vezette egyesület által kért 

pénzbírságot.  

A keresetlevelet az ADEC gyakorlatilag változtatás nélkül újra benyújtotta a Hargita megyei 

törvényszékre, azt kifogásolva, hogy Borboly nem hajtotta végre teljesen a 2016-ban hozott, 

a székely zászlóval megegyező megyezászló eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági 

végzést, ám most is hasonló eredmény született. 

 

Adventi koncert a Csemadok szervezésében 
2019. december 9. – Ma7.sk 

Ötödik alkalommal tartott advent második vasárnapján koncertet Királyhelmecen a 

Csemadok Hajdók Géza Alapszervezete Takács István elnök vezetésével. A városháza 

nagyterme ünnepi díszbe öltözött, a kivetítőn téli illetve karácsonyi hangulatú képek 

követték egymást, és meggyújtották az adventi koszorú második, reményt sugárzó gyertyáját 

is. A műsor Ady Karácsony c. versével kezdődött Laczkó Tamara előadásában, majd a 
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https://ma7.sk/tajaink/adventi-koncert-a-csemadok-szervezeseben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. december 10. 
4 

Csemadok elnöke mondta el ünnepi gondolatait. Örömmel állapította meg, hogy a koncertre 

vonatkozó kezdeményezésük évről évre egyre több nézőt vonz, ebből arra lehet 

következtetni, hogy sokan  szeretnek közösségben, minőségi műsorokat látva, hallgatva 

ráhangolódni a közelgő karácsonyi ünnepre. A Csemadok pedig igyekszik évről évre valami 

különlegeset ajándékozni. Csak az válhat ajándékká, amit a szeretet keze nyújt át. 

 

A szlovák nyelvtörvény és a kisebbségi jogok Szlovákiában 
2019. december 9. – Ma7.sk 

December 5-én Nyelvi jogok a nemzetközi és szlovák jogi normák útvesztőjében cím alatt 

Fiala-Butora János jogász és kisebbségi jogi szakértő tartott előadást a pozsonyi Comenius 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Fiala-Butora János előadásában azt a kérdést firtatta, 

hogy a szlovák jogalkotás ellentmond-e a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos európai 

szabványoknak. Társadalmunkban ugyanis ez a kérdés gyakran felmerül, az erre adott 

válasz pedig általában az illető személy politikai beállítottságát tükrözi. A szakember a 

kisebbségi jogvédelem európai rendszerének belső hiányosságaira is igyekezett rámutatni. 

Fiala szerint a kisebbségi jogok jelenlegi európai védelmi rendszere nem biztosít hatékony 

normatív keretet a nyelvhasználattal kapcsolatos törvények értékeléséhez. 

 

Összefogás a kecsői magyar iskoláért 
2019. december 9. – Ma7.sk 

Átmeneti létszámhiány miatt a megszűnés fenyegeti a Rozsnyói járásban lévő Kecső magyar 

nyelvű iskoláját, amely nemcsak a falu jövője, hanem egyben a helyi magyar fiatalok 

megmaradásának a záloga is. A helyzet sajátossága, hogy az elmúlt években jelentősen 

megugrott a születések száma a kis községben, így a néhány szűk esztendő után újra 

gyerekzsibongástól lehetne hangos az iskola udvara, feltéve, ha az addig nem zár be. 

 

A lévai magyar közösség megerősítését szolgáló Reménység Szigete 
2019. december 9. – Felvidék Ma 

A Lévai Református Egyházközség már javában folytatja a helyi közösségi ház és a Forrás 

bölcsőde építését. A magyar kormány hathatós támogatásával készülő Reménység Szigete a 

helyi magyar közösség identitásbeli és hitbéli erősödését szolgálja. „A két elkülönülő 

építkezés párhuzamosan zajlik az egyházközségünkben. Egyrészt a kétosztályosra tervezett 

Forrás Bölcsődénket, másrészt a közösségi házunkat is építjük” – kezdte a Felvidék.ma 

tájékoztatását Nt. Kassai Gyula, lévai református lelkész, a Barsi Református Egyházmegye 

esperese. Az építkezés a Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumát is befogadó 

lelkészi hivatalként is működő ingatlan udvarán zajlik. Mint ismeretes, az egykoron a város 

egyetlen magyar tannyelvű gimnáziumának helyet adó épületet szintén magyar állami 

támogatásból alakították át kollégiummá. A 2018 áprilisában átadott kollégiumban jelenleg 

a gimnázium diákjai laknak. 
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Átadták a forgalomnak az újvidéki Žeželj-hídhoz kapcsolódó felvezető utakat 
2019. december 9. – pannonrtv.com 

A szakaszok az Európai Unió segítségével lettek kiépítve. A fejlesztést ma egyebek között 

Sam Fabrizi, az Európai Unió szerbiai küldöttségének vezetője, valamint Zorana Mihajlović 

szerb építésügyi miniszter is megtekintette. A Žeželj-hidat tavaly szeptemberben adták át a 

forgalomnak, mostanra pedig a rácsatlakozó felvezető utak kiépítése is befejeződött. 

 

Óbecse: Főhajtás Damjanich János emléke előtt 
2019. december 9. – Vajdasag.ma 

Damjanich János honvéd vezérőrnagy (az aradi vértanúk egyike) születésének 215. 

évfordulóján újra felavatták és megszentelték emléktábláját, és tegnap a Than Emlékház 

aulájában helyezték el. Az óbecsei házat, ahol 1848-ban a tábornok négy hónapot töltött, 

1980-ban lebontották. 1903-ban a Magyar Népkör a házat, emléktáblával jelölte meg. A 

tábla 1975-ig a helyén maradt, majd az óbecsei Múzeumba került. Az emléktáblán az idő 

nyomot hagyott: a felírat elmosódott, a tábla egy része letört, elveszett. Az emléktábla, úgy 

ahogyan ma látjuk, az óbecsei Than Emlékház aulájába került, ahol december 8-án, az aradi 

vértanú születésének évfordulóján ünnepélyesen felavatták és Világos Miklós atya 

megáldotta. 

 

Topolya: Közvitát tartottak a költségvetés tervezetérő 
2019. december 9. – vajdasag.ma 

Topolya község jövő évre tervezett költségvetési kerete 2 milliárd és 81 millió dinárt tesz ki. 

Ez mintegy négy százalékkal kevesebb, mint az idei évi költségvetési keret, de a tavaly 

ilyenkor tervezettnél nagyobb. A tervezet december 20-án szerepel majd napirenden a 

képviselő-testület ülésén. A 2020-as évi községi költségvetés tervezetéről közvitát tartottak 

a topolyai községi képviselő-testület nagytermében. Kislinder Gábor községi elnök válaszolt 

a büdzsé tervezetével kapcsolatban feltett kérdésekre. 

 

A "normandiai négyek" négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak 
2019. december 10. – MTI, hirado.hu   

Négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a 

"normandiai négyek", azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország - jelentette 

be hétfő este Emmanuel Macron francia elnök a négy ország vezetőjének Párizsban 

megrendezett megbeszélése után. "Előreléptünk a csapatkivonás, a fogolycsere, a tűzszünet 

és a politikai rendezés kérdésében, és azt kértük minisztereinktől, hogy egy újabb, négy 

hónap múlva esedékes csúcstalálkozóig dolgozzák ki Kelet-Ukrajnára vonatkozóan a helyi 
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választások megrendezésének részleteit" - mondta a francia államfő Vlagyimir Putyin orosz 

és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Angela Merkel német kancellárral tartott 

közös sajtótájékoztatóján. A párizsi Élysée-palotában tartott megbeszélés elsődleges célja az 

volt, hogy három év után életre keltse a 2015-ben Minszkben aláírt békemegállapodást. A 

"normandiai négyek" legutóbb 2016-ban tartottak csúcstalálkozót Berlinben. 

 

Adventi fényfüzér – ünnepvárói előadás a beregszászi színházban 
2019. december 9. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A veszett brigadéros című oratorikus kuruc western ősbemutatója után újabb premiert 

láthatott a nagyérdemű december 8-án a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 

nagytermében. – Az előadás a mai modern, rohanó világ által támasztott elvárásokat 

próbálja háttérbe szorítani, s ezzel párhuzamosan feleleveníteni, visszahozni az igazi adventi 

várakozás örömét. Célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra, és újra megtalálják 

önmagukban, a világban mindazt, amit maga az adventi várakozás kell, hogy jelentsen. 

 

Marcsák Gergely Fekete-Tisza című kötete nyerte el a 2019-es Könyv Nívódíjat 
2019. december 9. – karpatalja.ma 

Serfőző Simon Arcunk az ég című verseskötete kapja a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 

Irodalmi Tagozatának az év legjobb könyvét elismerő díját – közölte a köztestület hétfőn. A 

2019-es Könyv Nívódíjat Kabdebó Lóránt Esettanulmányok? Sorsvállalások! és Marcsák 

Gergely Fekete-Tisza című kötete nyerte el. A díjakat az Élőfolyóirat sorozat estjén adják át 

december 12-én, csütörtökön az MMA Andrássy úti irodaházában. A rendezvény meghívója 

szerint a könyveket Ágh István költő, író, Füzesi Magda József Attila-díjas költő és Nagy 

Zoltán Mihály József Attila-díjas író, az MMA rendes tagjai méltatják.  

 

Jótékonysági bál Csonkapapiban a helyi magyar iskola megsegítésére 
2019. december 9. – Kárpátalja 

A Csonkapapi Általános Iskola jótékonysági bált szervezett december 7-én az iskola bejárati 

folyosójának felújítása céljából. Az eseményen csempejegyek megvásárlásával, valamint 

önkéntes felajánlásokkal lehetett segíteni a jótékonysági kezdeményezést. A bál az iskola 

növendékeinek swing nyitótáncával vette kezdetét. Ezt követően Sütő Gábor, a Csonkapai 

Általános Iskola igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi 

alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, az eseménnyel nem 

titkolt céljuk, hogy szeretnék az iskola bejárati folyosóját felújítani, rendbe hozni. „Aki 

jótékonykodni szeretne – hiszen jónak lenni jó – tarja a mondás –, lehetősége van 

csempejegyeket vásárolni, de önkéntes felajánlásokat is szívesen fogadunk” – mondta az 

igazgató. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/adventi-fenyfuzer-unnepvaroi-eloadas-a-beregszaszi-szinhazban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/marcsak-gergely-fekete-tisza-cimu-kotete-nyerte-el-a-2019-es-konyv-nivodijat/
http://karpataljalap.net/2019/12/09/jotekonysagi-bal-csonkapapiban-helyi-magyar-iskola-megsegitesere
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Határok nélkül 

2019. december 9. – Kossuth Rádió 

 

Hogy a „magyar hang” hallható legyen Szlovákiában, függetlenül attól, van-e parlamenti 

képviselete a közösségnek vagy nincs – röviden összefoglalva ez lenne a  Magyar Tanács 

lényege. Az új intézmény megalakításáról Érsekújvárban tanácskoztak pártok, civil 

szervezetek és a felvidéki magyar tudományos élet képviselői.  

 

2001-ben erdélyi és csángómagyar értelmiségiek kidolgoztak egy cselekvési tervet azzal a 

céllal, hogy a moldvai magyarság kultúráját megismerjék nemcsak a Kárpát-medencében és a 

nagyvilágban, hanem helyben, Erdélyben is. Akkor kezdeményezték, hogy erdélyi és 

székelyföldi települések szervezzenek évente  egy Csángó Napot, amikor találkoznak a 

moldvai magyarokkal,  bemutatják egymásnak kulturális értékeiket. A kezdeti lelkesedés az 

évek során megkopott és ma már csak Csíkszereda szervezi meg következetesen, évről-évre a 

Csángó napot.  

 

A Kutató Diákok Mozgalma az idei tanévben is meghirdette a Tudományos Diákkörök XX. 

Kárpát-medencei Konferenciáját. A cél, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a tudományos 

gondolkodás és a kutatás iránt. A vajdasági regionális válogatót szombaton tartották meg 

Szabadkán, a Vegyészeti-Technológiai Iskolában.  

 

Élelmiszercsomagokat adott át a Katolikus Karitász a nehéz helyzetben élő családoknak és 

egyedülálló időseknek Huszton, ahol a szervezet orvosmissziója ingyenes szűrővizsgálatokat 

is végzett. 

 

Hatodik alkalommal szervezett jótékonysági adventi vásárt a nagyváradi római katolikus 

püspökség. Az eseményen csak kézműves termékeket lehetett vásárolni, adventi koszorúkat, 

süteményeket és egyéb dísztárgyakat. Az esemény újdonsága volt, hogy a római katolikus 

püspöki palota előtt kialakított új téren tartották.  

   

Átadták a Kincses Kolozsvárért-díjakat vasárnap este Erdély fővárosában, Kolozsváron. A 

Kárpát-medence legnagyobb magyar kulturális fesztiválját, a Kolozsvári Magyar Napokat 

szervező Kincses Kolozsvár Egyesület évzáró gálaestjén Gál György történészt és Balog 

Zoltán, református lelkészt, az emberi erőforrások korábbi miniszterét tüntették ki.  


