Tangazdaságot és Ifjúsági Központot adott át a Drávaszögben Potápi Árpád
János
2019. december 19. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet,
A magyar kormány támogatásával létrehozott Tangazdaságot és Ifjúsági Központot adott át
csütörtökön a drávaszögi Kopácson Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az épületet avató ünnepi beszédében Potápi Árpád
János kiemelte: „Jó nekünk, amikor határon túliságról beszélünk, mert mind határon túliak
vagyunk, bárhonnan is jöttünk, és bárhol is vagyunk, ez a mi közös sorsunk, már száz éve”
Hozzátette: sajnos vagy nem sajnos, ez a magyar identitás egyik alapja. Mint mondta, meg
kell próbálni a következő száz évet úgy alakítani, hogy ebből előnyt lehessen kovácsolni.
Nyolcezer négyzetméter területen hozták létre az ifjúsági központot. Elmondta, hogy
körülbelül nyolcezer négyzetméter területen hozták létre az ifjúsági központot, amelyre 180
millió forintot fordított a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. „Örülünk
annak, hogy ilyen támogatást tudtunk biztosítani, mert látjuk, hogy itt vannak célok, és ha
ezeket közösen végre is hajtjuk, ez azt jelenti majd, hogy az itteni magyarság egyik centrumát
hoztuk létre” – hangsúlyozta.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Pásztor István: 2019 sikeres volt, 2020 sok kihívást tartogat
2019. december 19. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír Tv, Ma7.sk
Fontosnak és sikeresnek nevezte a 2019-es évet Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke csütörtökön Újvidéken, ahol
évértékelő sajtóbeszélgetést tartott. A beszélgetés során a politikus a vajdasági és a
magyarországi média kérdéseire válaszolt több mint két órán keresztül. Mint mondta, az idei
évben is igyekezett a VMSZ olyan ötleteket találni, amelyek a vajdasági magyar közösség
érvényesülését sikeresebbé teszik. Hozzátette, siker az, hogy lezárult a magyar kormány
vajdasági gazdaságfejlesztési programjának első szakasza, és megkezdődött a második
szakasza. Megfogalmazása szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetpolitikai
eredménye a gazdaságfejlesztési program, és ezzel tudott a vajdasági magyar közösség
hozzájárulni a nemzetpolitikai eszköztár bővítéséhez. Emlékeztetett arra, hogy a program a
Vajdaságban indult, majd kiterjedt a Kárpát-medence többi területére is. A négy év alatt több
mint 12 500 sikeres pályázat született, munkahelyek jöttek létre, az emberek megélhetése
biztosítottá vált, a vállalkozók egymásra találtak. „Korábban sokan azt mondták, hogy a
vállalkozók nemzetileg nem elkötelezettek, csak az anyagi haszonszerzés érdekli őket, de
kiderült, hogy ez nem igaz” – húzta alá Pásztor István.
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2019. december 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Míg Bukarestben 56, Ilfovban 60 vállalkozás jut ezer főre, Erdélyben 27, Havasalföldön 20,
Moldvában pedig csupán 18. Erdélyen belül a székelyföldi régió mutatói a legalacsonyabbak.
Ennek hátterét az elemzés egy regressziós modellel vizsgálja, s mint kiderül, a székelyföldi
régió hátránya a nagyvárosok hiányának tudható be, ennek hatását kiszűrve mutatói jobbak
Észak-Erdélynél vagy Dél-Erdélynél. A legnagyobb cégsűrűség Közép-Erdélyre jellemző
mindegyik méretkategóriában, Dél-Erdély és Bánság esetében a nagyobb cégek jelenléte
kiemelkedő.

Erdély

Nagyvárosokba összpontosul a tőke: alacsony szinten a vállalkozói aktivitás a
székelyföldi régióban

Rendszerváltó harmincasok: Kolumbán Gábor szerint Ceauşescu művét folytató
ország lettünk
2019. december 19. – Krónika
A romániai forradalom kerek évfordulója alkalmából sorozatot indított a Krónika, melyben az
1989-es eseményeket 30 évesen megélő, idén hatvanéves erdélyi magyar közéleti
személyiségek idézik fel emlékeiket. Az interjúalanyok azt is felvázolják, mit reméltek 30
évvel ezelőtt, és ahhoz képest szerintük hová jutott az ország. A sorozat második részében
Kolumbán Gábor fizikus, közgazdász, volt politikus szólal meg.

Kolozsvári és gyergyószentmikósi pedagógus is megkapta idén a Magyar
Nyelvőr-díjat
2019. december 19. – MTI, Krónika
Átadták a 2019-es Magyar Nyelvőr-díjakat a Parlamentben csütörtökön, Budapesten. A
Magyar Nyelvőr Alapítvány rangos elismerését idén Kiss Jenő Széchenyi-díjas nyelvész; Iszlai
Enikő, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum magyartanára; valamint Bernád Ildikó, a
gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola igazgatója kapta. A díjátadón Tuzson Bence,
a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kiemelte: a magyar nyelv magában
hordozza a magyarság történelmét, meghatározza kultúráját, és összetartja a nemzetet.

Családtámogató javaslatcsomaggal hangol az ünnepekre az RMDSZ
2019. december 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Nagycsaládokat támogató törvénytervezet-csomagot iktatott az RMDSZ a képviselőházban. A
kezdeményezés négy területen bővítené a szülőknek és gyermeknek nyújtandó
támogatásokat. A tervezetet Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti
képviselője, a képviselőház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkára dolgozta ki –
derül ki a szövetség közleményéből. Egyrészt bevezetnék az újszülött kelengye és a junior
értékjegyeket. A kezdeményezés révén ugyanakkor gépkocsivásárlásban segítenék a
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Erdély

nagycsaládosokat: a törvénytervezet legtöbb 35 ezer lejes állami támogatást biztosít azoknak
a nagycsaládoknak, amelyek egy hétszemélyes családi gépkocsit vásárolnának. A program
2020. július elsejétől indulna, és azok a családok vehetnék igénybe, amelyekben legkevesebb
3 gyermeket nevelnek. A tervezet harmadik pontja szerint több szabadnapot biztosítanának a
szülőnek, ha beteg a gyermek. Ugyanakkor szorgalmazzák a nagyszülői gyermeknevelési díj
(gyed) bevezetését is.

Korodi: az autonómiastatútumból nem lesz törvény, a lényeg, hogy beszéljünk a
témáról
2019. december 19. – transindex.ro
Nem lát esélyt Korodi Attila arra, hogy megszavazzák Székelyföld autonómiastatútumának
tervezetét, amit a héten nyújtottak ismét be a parlamentbe. Az RMDSZ képviselőházi
frakciójának vezetője szerint ettől függetlenül fontos az előterjesztés, mert lényeges, hogy
napirenden tartsák az ügyet. „Ezt egy féléves egyeztetés előzte meg, egyetértünk a
kezdeményezéssel, és támogatni fogjuk azt” - mondta el a Transindexnek Korodi, aki szerint
az SZNT-től jött a felkérés, ezért nyújtották be az ő javaslatukat. Hozzátette: mind Biró, mind
Kulcsár-Terza vezetőségi tagja az SZNT-nek, így természetes, hogy ők tették le a javaslatot.

Orban: nem lesz sürgősségi rendelet a kétfordulós polgármester-választásról
2019. december 19. – maszol.ro
A kormányt támogató pártok törvényhozóinak megfelelő mozgósításával elfogadhatja a
parlament a kétfordulós polgármester-választásról szóló tervezetet - véli Ludovic Orban. A
miniszterelnök kizártnak tartja, hogy a kabinet sürgősségi rendelettel léptesse hatályba ezt a
módosítást. A Digi24 televízió szerda esti műsorában Orban azt mondta, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) egyöntetűen támogatja, hogy két fordulóban válasszák meg a polgármestereket.
"Megfelelő mozgósítás esetén a választási törvény módosításáról döntő házként szavazó
képviselőházban el tudjuk fogadtatni a tervezetet. Számításaink szerint több mint 170
szavazatunk van, és organikus törvényről lévén szó 165 voksra van szükség. Mindehhez csak a
törvényhozók példás mozgósítására van szükség" - fogalmazott a kormányfő.

Ceaușescu egyetlen forgatókönyve a szigorítás volt – interjú Stefano Bottoni
történésszel
2019. december 19. – maszol.ro
Minek a következményeként zárult be a Ceaușescu-rendszer a nyolcvanas években, hogyan
értette félre a diktátor a nemzetközi kontextust, mindez hogyan érintette az erdélyi
magyarságot? Stefano Bottoni történészt kérdezték minderről egy friss tanulmánya kapcsán,
de arra is kíváncsi volt a maszol.ro, hogy miért él pozitív kép erről a korszakról ma is az
emberek szűk többségében?

A mottó: „Minden, ami magyar”
2019. december 19. – Nyugati Jelen
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A temesvaros.ro portált a helyi magyar civilszervezetek képviselői álmodták meg több mint 10
évvel ezelőtt, az internetes portál legfontosabb tartalma a magyar eseménynaptár volt. A mai
temesvaros.ro oldalnak is az eseménynaptár az első számú „attrakciója”, de a temesvári
magyar rendezvények pontos időpontjának, helyszínének és témájának ismertetése mellett a
tartalom kibővült, színesedett, híreket, interjúkat, beküldött fotókat, magyar intézmények
ismertetését, állásbörzét, szaknévsort is tartalmaz.

Szétszedhetetlen egyetem: a MOGYE magyar rektorhelyettese szerint várható
volt az egyesítés bírósági megerősítése

Farkas Iván: Nyitra megyei évértékelőnk és további céljaink
2019. december 19. – Felvidék Ma, Ma7.sk
Mindjárt az elején le szeretném szögezni, hogy az MKP megyei képviselőcsoportját a
komáromi, párkányi, lévai és a vágsellyei választási körzetekben megválasztott megyei
képviselők alkotják. E választási körzetek minden polgárát képviseljük; a magyarokat, a
szlovákokat és e régiók minden más nemzetiségű polgárát. Az MKP megyei
képviselőcsoportjának tagjai: Becse Norbert, Bolya Szabolcs, Csenger Tibor – megyei alelnök,
Farkas Iván – frakcióvezető, Földes Csaba, Gyarmati Tihamér, Horváth Árpád, Kőrösi Ildikó,
Orosz Örs, Stubendek László, Szigeti László és Viola Miklós.

Felvidék

2019. december 19. – Krónika
„Nincs semmiféle meglepetés az ítéletben, hiszen a romániai igazságszolgáltatás eddig is
éreztette részrehajlóságát” – nyilatkozta a Krónikának Nagy Előd rektorhelyettes, miután
kiderült: a magyar oktatók és diákok eredménytelenül támadták meg a bíróságon a
marosvásárhelyi orvosi és a Petru Maior-egyetem egyesítését. A MOGYE magyar oktatói és
diákjai még tavaly májusban jelentették be: közösen, jogi úton lépnek fel annak érdekében,
hogy megakadályozzák az orvosi és a kizárólag román tannyelvű tudományegyetem
egyesítését. A magyar tagozat képviselői ugyanis úgy értékelték, nem volt teljesen törvényes
az a szenátusi ülés, amelyen a két felsőoktatási intézmény egyesüléséről döntöttek. A helyi
táblabíróság döntése értelmében a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Műszaki Egyetem (MOGYTTE) létrejötte szabályszerű volt. Leonard Azamfirei rektor szerint
ez volt az utolsó ellehetetlenítési próbálkozás, az ítélet ugyanis végleges.

Felvidéki cserkészek vitték a betlehemi lángot az anyaországi Héregre
2019. december 19. – Felvidék Ma
Advent utolsó hetében negyedik alkalommal vitte el a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a
betlehemi békelángot az anyaországi Héregre. Az ezer lelket számláló kisközség KomáromEsztergom megyében, a Tatabányai járásban fekszik a Gerecse keleti lábánál. Idén a szövetség
küldötteiként a köbölkúti és a szőgyéni cserkészcsapatok képviselői vállalták a láng
eljuttatását. Héregen, a Jókai Mór Kultúrotthonban fogadta őket Neiszner József
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Felvidék

polgármester és a térségben működő „A Vértes Agorája” nevű kulturális, közösségi és
közművelődési intézmény néhány munkatársa.

Hagyományápolás csak tiszta forrásból a lévai magyar alapiskolában

Vajdaság

2019. december 19. – Felvidék Ma
Az adventi időszakban a legtöbb oktatási intézményben különféle műsorokkal színesítik a
tanítási órák menetét. A lévai Juhász Gyula Alapiskola alsó tagozatos tanulói e hetekben a
népi hagyományokat, őseink szokásait elevenítik fel. Az iskola berkeiben feléled a lucázás, a
regölés, valamint a betlehemezés is. „Hosszú ideje szervezzük a karácsonyváró
rendezvényeinket. Ennek része a kézműves-foglalkozások, valamint az adventi időszak
népszokásainak felelevenítése” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Andruska Csilla, a járási
székhely egyetlen magyar alapiskolájának igazgatója.

A zentai óvodások is átvették a Rákóczi Szövetség ajándékát
2019. december 19. – Vajdaság MA
Ma délelőtt a zentai Művelődési Házban megtartott alkalmi ünnepségen a zentai óvodások is
átvették a Rákóczi Szövetség ajándékát. A szövetség ugyanis partnerszervezetével, a Magyar
Nemzeti Tanáccsal együttműködve minden évben ajándékkal kedveskedik az iskolaválasztás
előtt álló óvodásoknak, ráirányítva ezzel a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás
fontosságára.

Igazgatócsere a piacgazdálkodási közvállalatban

Kárpátalja

2019. december 19. – Magyar Szó
A VSZL elhagyta Nagybecskerek városi képviselő-testületének ülését, a demokraták meg sem
jelentek. A nagybecskereki városi képviselő-testület tegnap Goran Starčevićot, a Köztisztasági
és Piacgazdálkodási Közvállalat eddigi ügyvezető igazgatóját nevezte ki a Piacok és Parkolók
Közvállalt élére, aki a tisztségéről lemondott Ilija Mandić helyére került. Az eddigi igazgató a
távozását személyes okokkal magyarázta, de azt nem részletezte. A közvállalat új igazgatójáról
pedig annyit tudni, hogy eddig már több tisztsége volt: polgármesteri kabinetfőnök, (az
időközben megszűnt) Nagybecskereki Rádió igazgatója, az Egyesített számlálási közvállalat
vezetője és a magyarittabéi szövetkezet igazgatósegédje is volt egy ideig.

Ady-est Beregszászban
2019. december 19. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A legszerethetőbb és legelviselhetetlenebb ember – december 18-án a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház nagytermében Ady Endre elevenedett meg Bogdán Zsolt
előadásában. A … függök ezen a zord élet-párkányon című egyszemélyes Ady-estet a művész
immár 5 éve játssza folyamatosan. A darabot Szugyiczky István szerkesztette és rendezte.
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2019. december 19. – karpatalja.ma
Az ünnepi készülődés jegyében zajlott a nagydobronyi tanoda legutóbbi, december 17-i
kézműves foglalkozása. A résztvevők fenyődíszeket, mécsestartót és képeslapot készítettek
természetes anyagokból. A keményítőalapú gyurmából formázott függők mellett aszalt
gyümölcsszeletekből készült füzérek, zsinórral, fonallal díszített papírcsillagok és fenyők
idézték meg a közelgő ünnep hangulatát.

Kárpátalja

Karácsonyi készülődés a nagydobronyi tanodában

Kárpátaljai származású Nobel-díjasnak állítottak miniszobrot Ungváron
2019. december 19. – Kárpátalja
A megyeszékhelyen december 18-án leplezték le a 44. miniszobrot. Ezúttal egy híres
kárpátaljai származású közgazdász, Milton Friedman alakját öntötték bronzba. Roman
Murnik szobrász alkotását Sztepan Rusznak kovács készítette el a Kominvesztbank
kollektívájának támogatásával. A híres honfitársunknak emléket állító szobrocska a Hojdi
utcában található.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. december 19. – Kossuth Rádió
Megígérték, állták a szavukat. A Magyar Polgári Párt kezdeményezésére ismét a román
parlament asztalán van a Székely Nemzeti Tanács székelyföldi területi autonómiájának
törvénytervezete. Oláh-Gál Elvira a kezdeményezés két aláíróját kérdezte.

Ma a horvátországi Kopácson átadták a Tangazdaságot és Ifjúsági Központot. Potápi Árpád
államtitkár az ünnepségen kiemelte: csaknem 180 millió forintból felújítottak egy nagy régi
parasztházat, és a szomszédos telket is sikerült megvásárolni. Egy 40 diák elszállásolására
alkalmas összkomfortos faház-komplexumot is felépítettek. A riporter Mészáros György

Fodó Sándorról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító elnökéről elnevezett, a
magyar kormány támogatásával létrehozott közösségi házat adott át Grezsa István miniszteri
biztos a Huszthoz közeli Visken. Iváncsik Attila összeállítása.
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Szabadkán átadták a Sat Trakt Internet- és Kábeltelevízió szolgáltató ottani központját. Ezzel
jelképesen üzembe helyzeték a hálózat újabb szakaszait, amely újabb délvidéki magyarlakta
településeket kapcsolt a rendszerbe, juttatja el oda is a gyors Internetet és a magyar nyelvű
televíziós programokat. Németh Ernő összeállítása.
Átadták a nagyváradi Szigligeti Színház teljesen felújított és korszerűsített színpadát. Ezzel
befejeződött a 120 éves épület teljes korszerűsítése. A munkálatokat európai uniós
támogatásból fedezték, amelynek fő pályázója a debreceni Csokonai Nemzeti Színház,
partnerei pedig a debreceni önkormányzat és a nagyváradi Szigligeti Színház voltak. A
Szigligeti társulat december 31-én, szilveszter estéjén mutatja be az új nagyszínpadon Jacobi
Viktor Sybill című nagyoperettjét. Ionescu Nikolett tudósítása.

Igazi, nagy családként készülnek az év végi ünnepekre a kisiratosi Pio Atya Gyermekotthon
lakói és nevelői. A dévai Szent Ferenc Alapítvány tíz éve működteti ezt az otthont az Arad
megyei településen. Jelenleg 14 bentlakója van, de jövőre újabb gyerekeket fogadnak be.
Pataky Lehel Zsolt épp egy délutáni közös leckeírás közben toppant be a kisiratosi otthonba.

Karácsonyváró előadásra és kézműves foglalkozásra várták a kicsiket és nagyokat az Arad
megyei RMDSZ szervezésében. A békéscsabai Kukucska bábszínház árnyjátéka után
karácsonyfadíszeket készíthettek és mézeskalácsot. A délelőttől kora délutánig tartó
rendezvény hangulatába Pataky Lehel Zsolt összeállítása nyújt betekintést.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. december 20.

7

