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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi: kétszeresére nő A magyar kultúráért és oktatásért pályázat 

keretösszege 
2019. december 20. – MTI, Origo, Mandiner, Külhoni Magyarok, Globoport, ATV, Magyar 

Szó, Erdély Ma, maszol.ro, Ma7.sk, Körkép, Pannon RTV 

Az idei 1,1 milliárd forintról jövőre kétmilliárd forintra nő a külhoni magyarság szülőföldön 

való boldogulásának elősegítését célzó, A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázat 

keretösszege – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára közölte: a központi pályázati kiírás keretösszege 700 millió forintról 1 milliárdra, 

a regionális pályázati kiírások teljes keretösszege 400 millióról 1 milliárd forintra nő. Az 

államtitkár beszámolt arról, hogy változik az igényelhető támogatás mértéke is: a központi 

pályázati kiírás keretében 500 ezer és 10 millió forint közötti összegre, a regionális pályázati 

kiírások esetében 300 ezer és 3 millió forint közötti támogatásra lehet pályázni. Potápi Árpád 

János fontos változásnak nevezte, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azaz vagy 

a központi, vagy a regionális pályázati kiírásra jelentkezhet. Szintén változás, hogy a nemzeti 

jelentőségű intézmények nem nyújthatnak be pályázatot, a korábban számukra igényelhető 

kétmillió forintos összeget támogatásként kapják meg az érintett intézmények. 

 

Kiemelt programokkal készül a Magyarság Háza a 2020-as nemzeti 
összetartozás évére 
2019. december 20. – MTI, Magyar Nemzet, Körkép 

Kiemelt programokkal készül a Magyarság Háza a 2020-as nemzeti összetartozás évére, az 

intézmény minden hónapban az emlékévhez kapcsolódó programokat fog szervezni – 

hangzott el pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! és az M1 aktuális csatorna 

közös műsorában. A Magyarság Háza tervei szerint jövőre Magyarországról, a Kárpát-

medencéből és a diaszpórából rendszeresen meghívják a kulturális terület különböző 

képviselőit, kiemelt célként kezelve, hogy a meghívottak kapcsolatokat tudjanak kialakítani 

egymással, ami segítheti magyarságtudatuk megerősítését a jövőben – közölte Csibi Krisztina, 

a Magyarság Háza igazgatója. Idén körülbelül 400 programot szervezett az intézmény, 

kiemelt rendezvények voltak a Rákóczi-emlékév eseményei.  

 

Külhoni mentorokat képez a nemzetpolitikai államtitkárság 
2019. december 23. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Minden idén megszervezett programot jövőre is folytat a nemzetpolitikai államtitkárság. Új 

elemként jelenik meg, hogy a Vajdaságban elkezdett mentorprogramot más külhoni régiókra 

is kiterjesztik. Tervezik továbbá, hogy a Határtalanul! programba még intenzívebben 
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bevonják a középiskolás korosztályt, a tematikus évek sorát folytatva pedig az erős magyar 

közösségek évét hirdetik meg. 

 

Biró Zsolt: behálózta Erdélyt az új polgári mozgalom, harakirire készül az MPP 
2019. december 20. – Krónika 

Nem a Mezei János által vezetett Magyar Polgári Párt (MPP), hanem az Erdélyi Polgári 

Mozgalom (EPM) tagjaként nyújtotta be a román parlamentben a Székely Nemzeti Tanács 

autonómiatervezetét Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt – szögezte le utóbbi a Krónika 

kérdésére. Az alakulatból eltávolított egykori elnök szerint „nem szép”, hogy utódja próbálja 

kisajátítani a szerdai momentumot. A tervezetet az Erdélyi Polgári Mozgalom tagjaiként 

iktattuk. A polgári párt elnökének lett volna alkalma az autonómiáról beszélni és az asztalt 

csapkodni, amikor az elnökválasztások előtt nagy titokban Viorica Dăncilă volt kormányfővel 

egyezkedett” – fejtette ki Biró, aki – Kulcsár-Terzához hasonlóan – az RMDSZ listáján 

szerzett parlamenti képviselői mandátumot. 

  

Rendszerváltó harmincasok: Zsigmond Győző szentgyörgyi néprajzkutató a 
megcsúfolt 1989-es népfelkelésről 
2019. december 20. – Krónika 

Zsigmond Győző sepsiszentgyörgyi néprajzkutató szerint várakozáson felüli változások 

mentek végbe 1989 decemberében Romániában, és nem kevés az sem, ami azóta történt, 

ennek ellenére nagyon nem úgy alakultak a dolgok, ahogy másokhoz hasonlóan remélte. A 

beszélgetésünk a romániai forradalom kerek évfordulója alkalmából indított sorozat része: az 

1989-es eseményeket 30 évesen megélő, idén hatvanéves erdélyi magyar közéleti 

személyiségek idézik fel emlékeiket, reményeiket, csalódásaikat. 

 

Kelemen Hunor: mintha zavarná a román társadalom egy részét, hogy 30 éve 
megbuktattak egy diktatúrát  
2019. december 20. – Krónika 

Az előrehozott választásokkal kapcsolatban már nincsenek fenntartásai, de nem hinné, hogy a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) bizalmatlansági indítvánnyal próbálkozna, miután a kormány 

hétfőn felelősségvállalással elfogadja a jövő évi költségvetést, amelyet egyébként „egy nagyon 

gyorsan és eléggé megalapozatlanul” összeállított büdzsének tart. A Maszolnak adott 

interjúban Kelemen Hunor RMDSZ-elnök leszögezte: az Orban-kabinetnek elő kell 

teremtenie a pénzt a gyermeknevelési pótlék megduplázására. A romániai forradalom 30. 

évfordulója kapcsán pedig megjegyezte: nem érti a román társadalomnak, közvélemény-

formálóknak azt a részét, amely folyamatosan puccsként próbálja beállítani az 1989-es 

eseményeket, mintha restellnék, hogy rendszerváltás történt.  
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Szülőföldön magyarul: a kifizetések java része már megtörtént  
2019. december 20. – maszol.ro 

Pénteken, december 20-án volt az oktatási-nevelési támogatások átutalásának utolsó 

időpontja a Szülőföldön magyarul program keretében. A teljes pályázatot beküldő  igénylők, 

valamint az OTP bankban folyószámlával már rendelkezők tehát meg kellett kapják a pénzt. A 

jövő év elejére maradnak azok, akiknek hiánypótlást kellett beküldeniük, valamint azok, akik 

először nyitottak folyószámlát az OTP-nél. „A legelőször igénylők részére a támogatás 

kifizetésének érdekében az OTP bank automatikusan folyószámlát nyit, illetve bankkártyát 

készít, mikor kész van, értesítve lesznek postán, hogy hol, mikor kell átvenni” – olvasható a 

tájékoztató a Szülőföldön magyarul program honlapján.  

 

Úzvölgye: összevonta a törvényszék Csíkszentmárton és a bákói prefektus 
azonos tárgyú perét  
2019. december 20. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Bákó megyei törvényszék pénteken összevonta azt a két pert, amelyek az úzvölgyi 

katonatemető átalakítására kiállított dormánfalvi (Dărmănești) építési engedély 

érvénytelenítését, és a temető eredeti állapotának a visszaállítását célozzák. Az egyik ilyen 

pert Csíkszentmárton önkormányzata és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat indította még 

júniusban, a másikat Valentin Ivancea, Bákó megye korábbi prefektusa. Az utóbbi perben 

született az összevonásról szóló végzés, melynek kivonata a bíróságok portálján jelent meg 

pénteken. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az MTI-nek nyilatkozva 

kedvező fordulatnak tekintette a perek összevonását. Hozzátette: az általa vezetett 

önkormányzat is kérte a belépését a perbe, és az azonos tárgyú perek összevonását. Ezt azért 

tartotta fontosnak, mert így a Csíkszentmárton, a Hargita megyei önkormányzat és a Bákó 

megyei prefektusi hivatal lesz a felperesek oldalán, míg Dormánfalva önkormányzata egyedül 

marad a másik oldalon.  

 

Rendszerváltó harmincasok: Ungvári-Zrínyi Ildikó illuzórikus közösségekről, a 
„felszabadító” internetről 
2019. december 21. – Krónika 

A demokrácia formáit tanulni kellett, lassan alakult ki a tudás, hogy élni lehet, és hogyan 

lehet élni a választás lehetőségével” – emelte ki a Krónikának Ungvári-Zrínyi Ildikó, a 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem docense. a beszélgetésünk a romániai forradalom kerek 

évfordulója alkalmából indított sorozat része: az 1989-es eseményeket 30 évesen megélő, idén 

hatvanéves erdélyi magyar közéleti személyiségek idézik fel emlékeiket, reményeiket, 

csalódásaikat. 

 

Népszerű Hargita megye új prefektusa 
2019. december 21. – szekelyhon.ro. Krónika 

Sokan gratuláltak Ion Procának, aki szombaton tette le a hivatali esküt Hargita megye 

prefektusaként. Több hozzászóló – köztük magyarok is – elismerő szavakkal illették, régi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nepszeru-hargita-megye-uj-prefektusa
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ismerősként, barátként üdvözölték. Ion Proca elmondta: az általa vezetett intézmény és a 

polgárok közötti kapcsolat és együttműködés feltételei adottak, a nemzetiségek közötti 

együttélés pedig néha nehézségekkel, de örömökkel is jár, és gazdagítja az életet. Tanuljunk 

egymástól, örüljünk egymás sikereinek, legyünk büszkék arra, hogy Hargita megyeiek 

vagyunk – buzdított Ion Proca, aki beszéde végén magyarul is áldott karácsonyt kívánt. 

Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester szerint Proca az első liberális prefektus 

Hargita megyében, és kevesen vannak, akik a kezdetektől liberálisok, mint ő. Régóta ismerem 

ezt az embert, még 1989 előttről, és azóta sem változott meg. Azt kívánom, hogy ne változzon 

meg, maradjon ugyanolyan, mint akit eddig is ismertünk és szerettünk – mondta a 

városvezető. 

 

Ráduly Róberttel szemben Hajdu Gábort választották meg a területi küldöttek  
2019. december 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Tisztújító ülést tartott az RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsa (TKT) december 20-án, 

amelyen a két jelölt közül Hajdu Gábor ügyvédet választották meg elnöknek 52 szavazattal. A 

másik jelölt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere volt, aki 13 szavazatot kapott. 

Alelnököket is választottak Melles Mária, Tusnádfürdő alpolgármestere, valamint Karda 

Róbert csíkszentdomokosi, Szántó László csíkkozmási és Pap Imre gyimesfelsőloki 

polgármester személyében. A testület ezenkívül SZKT-küldötti megbízást szavazott meg 

András Hunor Jenő csíkszeredai önkormányzati képviselőnek, valamint megerősítette 

tisztségében Becze István ügyvezető elnököt. A tisztújítási módszertant is elfogadták, amely 

szerint az elkövetkező időszakban a csíki RMDSZ helyi szervezetei megújulnak.  

 

Mădălin Hodor történész a Krónikának a Szekuritáté pszichológiai terrorjáról, 
Ceaușescu megafonos erkélyjelenetéről 
2019. december 22. – Krónika 

Miben állt a szekusok igazi ereje? Miért tudott mindvégig hinni Nicolae Ceaușescu és a 

kommunista pártvezetés abban a kitalált forgatókönyvben, hogy Magyarország felől támadás 

érheti Romániát? Volt-e alternatívája 1989. december 22-én Ion Iliescunak? Mădălin Hodor 

történésszel, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) tudományos 

kutatójával elevenítették fel a harminc évvel ezelőtti forradalom néhány kulcsmozzanatát. 

 

Tőkés: nem találó a szikra kifejezés 
2019. december 23. – Krónika 

A temesvári népfelkelés és a romániai forradalom 30. évfordulóján Nagyváradon is 

megemlékezést tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Egyesület, 

lévén, hogy az akkori események főhőse, Tőkés László 1990 tavasza, azaz váradolaszi parókus 

lelkésszé, majd pedig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé történt 

megválasztása óta megszakítás nélkül ebben a városban lakik családjával együtt. Csütörtökön 

a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ felújított múzeumtermében gyűltek 

össze a meghirdetett összejövetel iránt érdeklődők. Tőkés László sajtóirodájának beszámolója 

szerint a rendezvényen előbb egy részletet vetítettek le a volt püspök nevezetes, 1989 
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márciusában kanadai újságírók által felvett és július 24-én a Magyar Televízió Panoráma 

című külpolitikai magazinjában sugárzott interjújából. Ezután Török Sándor bihari EMNT-

elnök mondta el Szikra Jánosnak egy 1989 decemberében született versét, amelyet Tőkés 

László kiállása ihletett, és neki dedikált, majd Kiss Törék Ildikó színművész szolgált a 

forradalmi napok kronológiájával. 

 

Itt a segítség a külföldről szavazó felvidéki magyaroknak 
2019. december 20. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Több mint harmincezer felvidéki magyar él külföldön. Az ő voksuk is döntő lehet február 29-

én. A Magyar Közösségi Összefogás által létrehozott weboldal, a szavazz.sk segíthet abban, 

hogy a külföldön élő magyarok is szavazni tudjanak. Az alkotók közleményükben azt írják: "A 

szavazz.sk weboldalt azért hoztuk létre, hogy 3 perc alatt bárki online kérvényezni tudja a 

postai úton történő voksolást vagy a szavazói igazolvány kiállítását. Ez az első ilyen jellegű 

szlovákiai magyar applikáció." Az MKÖ számára "kiemelten fontos a külföldön élő magyarok 

véleménye" – írják, "hiszen tehetséges fiatalokról van szó, akik arra kényszerültek, hogy 

külföldön kamatoztassák tudásukat. Dél-Szlovákia sikerének egyik kulcsa, hogy tehetséges 

fiataljaink itthon maradjanak, illetve olyan körülményeket teremtsünk, hogy hazatérjenek." 

 

Érsekújvári magyar összefogás a ferences templom jótékonysági koncertjén 
2019. december 22. – Ma7.sk 

Tegnap este adventi jótékonysági koncertre várta az érsekújvári magyarokat a ferencesrendi 

templom. Kovalcsik Cirill atya és a Czuczor Gergely Alapiskola közös szervezésében 

megvalósult meghitt koncert valóságos balzsam volt a léleknek. „A ferences templom bástyája 

az újvári magyar közösségnek, Cirill atya pedig összefogja a magyar rendezvényeket. A 

mostani koncerttel az érsekújvári magyarság egységét szeretnénk prezentálni, hiszen nem 

csak a czuczorosok fognak a közönség elé lépni. Cirill atyával való egyeztetés után az iskolánk 

mellett működő szülői szövetség kis gyűjtést is tud szervezni az iskola javára” – mondta el a 

koncert előtt Priskin Zoltán, a Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója és hozzátette, az 

adományokat az iskolai felszerelés bővítésére tervezik felhasználni. 

 

A Vasi Kislegényczéh lett a közönségdíjas 
2019. december 20 – MTI, nyugat.hu 

A Vasi Kislegényczéh nyerte a nézők szavazatai alapján a Fölszállott a páva gyerekévadát, 

amelynek döntőjét pénteken tartották. A Duna Televízióban sugárzott műsorban a gyerekek 

ezúttal is négy kategóriában - a táncos szólisták és táncospárok, táncegyüttesek, énekes 

szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták és zenekarok - mérték össze tudásukat. A 

zsűri értékelése alapján a táncos szólisták és táncospárok között Busai Bori és Makula Zoltán, 

a táncegyüttesek között a Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök csoportja, az énekes 
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szólisták és énekegyüttesek között a Szejke Barka Testvérpár, a hangszeres szólisták és 

zenekarok között pedig Csapodi Tádé lett a kategória győztese. A nézők szavazatai alapján 

pedig 2019-ben a Vasi Kislegényczéh lett a közönség kedvence. A döntő valamennyi 

résztvevőjének egymillió forintot ajánlott fel az OTP Bank. Emellett számos különdíjat is 

kiosztottak a műsor végén. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának különdíjait Kásler 

Miklós miniszter adta át. Egymillió forintos különdíjat vehetett át a felvidéki Dernő 

községben élő Kristóf Áron táncos szólista, valamint az erdélyi Szamosújváron tevékenykedő 

CodoBanda. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság nevében V. Németh Zsolt 

kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a Hungarikum Bizottság 

tagja szintén egymillió forintos különdíjat adott át a vajdasági Bodros Tamburazenekarnak. 

  

Kishegyes: Ösztöndíj az egyetemistáknak 
2019. december 21. – vajdasag.ma 

A kishegyesi önkormányzat idén is ösztöndíjjal támogatja a felsőfokú tanulmányaikat folytató 

fiatalokat. A szerződések ünnepélyes aláírására szombaton került sor, mivel ez az időpont 

felelt meg a legtöbb kedvezményezettnek is, de aki nem tudott ott lenni, utólag is aláírhatja 

majd a szerződést. A kishegyesi községi képviselőt-testület tanácstermében a kishegyesi 

önkormányzat képviselői 58 községbeli egyetemistával írtak alá támogatási szerződést. 

  

„Isten a jó ügyet nem hagyja el” – Ülésezett a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség 
2019. december 22. – karpatalja.ma 

Több száz pedagógus vett részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség éves közgyűlésén, 

amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont december 

21-én. A rendezvényt Kopasz Sára, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákja 

nyitotta meg Bartalis János Isten kezében című versével. 

  

Karácsonyi ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2019. december 21. – karpatalja.ma 

Idén ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált karácsonyi rendezvény a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, 2019. december 19.-én. A főszerepben – a 

szokásokhoz hűen – az angol szakos hallgatók álltak, hiszen most is a főiskola angol tanszéke 

volt az esemény szervezője. A résztvevők szívélyes fogadtatásban részesültek a műsorvezetők 

által, majd a köszöntő után következett a harmadikos valamint elsős diákok varázslatos tánca, 

amellyel a táncosok felszántották a színpadot. Ezt követően hangzott el Henry Wadsworth 

Longfellow Christmas Bells című verse. 

  

Az Előértékelő Bizottság 144 hallgatót javasolt szülőföldi tanulmányi támogatás 
ösztöndíjra 
2019. december 20. – karpatalja.ma 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24538/Kishegyes-Osztondij-az-egyetemistaknak.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/isten-a-jo-ugyet-nem-hagyja-el-ulesezett-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/isten-a-jo-ugyet-nem-hagyja-el-ulesezett-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karacsonyi-unnepseg-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-eloertekelo-bizottsag-144-hallgatot-javasolt-szulofoldi-tanulmanyi-tamogatas-osztondijra/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-eloertekelo-bizottsag-144-hallgatot-javasolt-szulofoldi-tanulmanyi-tamogatas-osztondijra/
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019 

novemberében több pályázatot hirdetett, melyek kárpátaljai adminisztrációs feladatát a 

Beregszászi Agora Információs Központ látta el 2019. december 9. beadási határidőig. A 

beérkezett pályázatok elbírálására Szakértői Pontozó Bizottság gyűlt össze december 16-án, 

hogy előkészítse a rangsorolást. 

  

A Nagyberegi tájház 2019-es éve 
2019. december 20. – karpatalja.ma 

A Nagyberegi tájház 2012 óta kulturális, szellemi, hagyományőrző egységként működik. Az 

elmúlt évek során az intézmény nagy népszerűségre tett szert, így csoportok egész hada 

szeretne eljutni a meghirdetett foglalkozásokra a szervezők nagy örömére. Az év folyamán 

összesen 36 kézműves-foglalkozást szerveztek, melyeken mintegy 1500 iskolás vett részt. 

Megjegyzendő, hogy a foglalkozások a hagyományos, paraszti életteret tükröző környezetben 

történtek. Továbbá a magyar tárgyi és szellemi értékek is nagy hangsúlyt kaptak a 

múzeumpedagógiai keretek között zajló foglalkozásokon, melyekhez gyakran társult 

visszacsatolásként szolgáló múzeumpedagógiai feladatlap is. 

 

Ünnepélyes keretek között átadták a kopácsi Tangazdaságot és Ifjúsági 
Központot 
2019. december 20. – Képes Újság 

Befejeződött a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) által megvásárolt 

kopácsi ingatlan felújítása és képzési központtá való alakítása, és csütörtökön sor került a 

létesítmény ünnepélyes átadására is. 

 

Pálinkás Diana a kórógyi iskola új igazgatója 
2019. december 20. – Képes Újság 

A jövő év elejétől új igazgatója lesz a Kórógyi Általános Iskolának. A nyugdíjba vonuló Kell 

Rózsikát ügyvivő igazgatóként Pálinkás Diana váltja majd az iskola élén. 

 

Megjutalmazták a kitűnő tanulókat 
2019. december 20. – Képes Újság 

Sikeresen lezárult a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) által meghirdetett 

„Tudással a könnyebb boldogulásért“ elnevezésű tehetséggondozási pályázat: 15 általános 

iskolai tanuló és három középiskolás diák részesült egyszeri, 600 kúnás ösztöndíjban és 400 

kúna értékű taneszközcsomagban. 

 

 „Magyarország komoly partnerre talált Horvátországban a kisebbségi jogok 
érvényesítése terén” 
2019. december 20. – Képes Újság 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-nagyberegi-tajhaz-2019-es-eve/
https://kepesujsag.com/unnepelyes-keretek-kozott-atadtak-a-kopacsi-tangazdasagot-es-ifjusagi-kozpontot/
https://kepesujsag.com/unnepelyes-keretek-kozott-atadtak-a-kopacsi-tangazdasagot-es-ifjusagi-kozpontot/
https://kepesujsag.com/palinkas-diana-a-korogyi-iskola-uj-igazgatoja/
https://kepesujsag.com/megjutalmaztak-a-kituno-tanulokat/
https://kepesujsag.com/magyarorszag-komoly-partnerre-talalt-horvatorszagban-a-kisebbsegi-jogok-ervenyesitese-teren/
https://kepesujsag.com/magyarorszag-komoly-partnerre-talalt-horvatorszagban-a-kisebbsegi-jogok-ervenyesitese-teren/
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A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált 

Horvátországban – jelentette ki Kalmár Ferenc, a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztosa csütörtökön Zágrábban, a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság 15. plenáris 

ülésén. 

 

Huszadik évfordulóját ünnepelte a kopácsi Arany János Kultúregyesület 
2019. december 20. – Képes Újság 

A múlt vasárnap ünnepelte újjáalakulása 20. évfordulóját a kopácsi Arany János 

Kultúregyesület. A rendezvény részét képezte egy, az egyesület húszéves munkáját bemutató 

fotókiállítás, kultúrműsorában pedig felléptek a kopácsi gyerekek, az Alfalusi Vegyes Kar, 

valamint a kultúregyesület keretében működő Kopácsi Alkalmi Zenekar. 

 

A lipiki magyarok napja 
2019. December 20.- Képes Újság 

A Lipik közeli Gaj településen rendezték meg múlt vasárnap a lipiki magyarok napját. A 

kultúrműsorban többek között a helyi kultúregyesület, valamint az újgráci és a dežanovaci 

csoportok mutatkoztak be. 

 

Adventi magyar szokások a pélmonostori magyarok otthonában 
2019. December 20. – Képes Újság 

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet és a HMDK pélmonostori alapszervezetének tagjai az 

advent időszakában is a magyar hagyományokat ápolják, közös imádságra, éneklésre gyűlnek 

össze a pélmonostori Magyarok Otthonában. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 20. – Kossuth Rádió 

2020 a Nemzeti Összetartozás éve lesz a magyar nemzetpolitikában. Ehhez kapcsolódva 

hirdette meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság az Erős Magyar közösségek évét, amelyet két 

pályázat indításával kíván megerősíteni: A magyar kultúráért és oktatásért címmel illetve a dr. 

Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogramra való felhívással. 

 

A Duna-menti régiók irodalmát és kultúráját képviselő írók, költők, műfordítók részvételével 

Aradon rendezték meg a Donau Lounge idei találkozóját. A különleges „irodalmi szalonban” 
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https://kepesujsag.com/huszadik-evfordulojat-unnepelte-a-kopacsi-arany-janos-kulturegyesulet/
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https://kepesujsag.com/adventi-magyar-szokasok-a-pelmonostori-magyarok-otthonaban/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-20_18-02-00&enddate=2019-12-20_18-40-00&ch=mr1
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öt ország szerzői tartottak felolvasásokat, illetve megosztották tapasztalataikat a műfordítások 

során megélt nehézségekről, olvasói és szerzői visszajelzésekről, a különböző kiadói 

politikákról. A rendezvény főszervezője a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet, a Balassi 

Intézet volt, amelynek igazgatója, Kósa András László mesél az irodalmi programról. 

 

A tordai művelődési otthonban rendhagyó kiállítás nyílt a martonvásári Óvodamúzeum 

anyagából. Itt látható mintegy ötven kinagyított fénykép, amely a Brunszvik Teréz által 

megnyílt Angyalkertet, azaz kisdedóvó intézetet idézi. 

 

Tematikus sétán ismerkedhettek meg Erdély panteonjával, a  kolozsvári Házsongárdi temető 

múltjával az érdeklődők. Ezúttal kevésbé ismert, de a város életében fontos szerepet betöltő 

személyiségek történeteit osztotta meg a hallgatósággal  Korzó Egyesület. 

 

Több hónapos hallgatás után, november végén szólalt meg ismét a temesvári Milleniumi 

templom felújított, új játékasztallal kiegészített orgonája. A felújítást Sándor Péter 

csíkszentsimoni orgonaépítő végezte. A munkálatok a magyar kormány támogatta. Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is jelen 

volt az ünnepi szentmisén, amelyen Pál József Csaba püspök megáldotta a felújított 

hangszert. 

 

Több mint 100 éves álom vált valóra Aradon, amikor a közelmúltban felavatták a Kultúrpalota 

vadonatúj orgonáját. Az épület 1913-as avatóján ugyan tervbe vették egy orgona felszerelését 

is, de ezt a történelem elsöpörte. Utóbb még a Kultúrpalotát építtető Kölcsey Egyesületet is 

betiltotta a román kommunista diktatúra. A rendszerváltás után az aradi magyar 

értelmiségiek újraalapították a Kölcsey Egyesületet, és harminc éve, kitartó munkával a néhai 

elődök terveinek megfelelően mára megépítették az orgonát is.  Pataky Lehel Zsolt 

összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2019. december 21. – Kossuth Rádió 

 „ - Ismerni kell  dalainkat, táncainkat, mert ebből vagyunk jókedvünkben vagy bánatunkban,  

ezek a dobbanásaink. És ezek őrzője a Borostyán Néptánc-műhely”   -  mondta a rozsnyói 

járás népművészetére utalva   a 90 esztendős  Szőllős Sándor, a rozsnyói CSEMADOK egykori 

titkára az Ifjúsági Fesztivál Határok nélkül rendezvényen, Rozsnyón.   A népművészeti 

kavalkádot Advent 3. hétvégéjén a Borostyán Néptánc-műhely szervezte. Ebben a néptánc-

műhelyben bontogatja szárnyait az a Kristóf Áron, aki a Fölszállott a páva tehetségkutató 

verseny középdöntőjéig jutott a szólótánc kategóriában. Palcsó Zsóka összeállítása. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-21_18-30-00&enddate=2019-12-21_19-10-00&ch=mr1
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A Várad Kulturális folyóirat és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem ismét meghirdette 

a Tabéry Géza novellapályázatot. Az írások beküldési határideje február 10-e. Nevezési díj 

nincs, bárki jelentkezhet, aki nem töltötte be 30. életévét. Szűcs Lászlót, a Várad kulturális 

folyóirat főszerkesztőjét Ionescu Nikolett kérdezte. 

 

A magyar vallásos költészetről, amelyben nagyon sok szöveg a karácsonyhoz kötődik tartott 

előadást Szabadkán Harangozó Imre néprajzkutató. A néprajzkutatót a téli ünnepkör 

szokásvilágához kapcsolódó énekekről kérdezte munkatársunk, Németh Ernő. 

 

Magyari Sára számára a gyermekkori karácsonyok voltak a legemlékezetesebbek, amikor 

ajándékot kaptak, és hótakaróba burkolózott a falu. Felnőttkorban az együttlét jelenti az 

ünnep értelmét. Az egykori nagybodófalvi karácsonyokról Lehőcz Lászlónak beszélt. 

 

Térkép 

2019. december 21. – Duna TV  

Kárpátalja falvaiban, városaiban egykor széles körben elterjedt a betlehemezés. A szovjet 

érában azonban tiltották ennek a hagyománynak az ápolását. Sok helyen így feloszlottak a 

csoportok. 25 évvel ezelőtt azonban a kárpátaljai magyarok úgy döntöttek, hogy felelevenítik 

ezt a népszokást is, ezért megszervezték a betlehemesek seregszemléjét. A következő 

percekben a betlehemesek előhírnökeit , a kis csillagokat is megmutatjuk Önöknek.  

 

"Karácsonykor az ember mindig hisz a csodában,... hiszen azért van az ünnep,mert  nem lehet 

a csoda nélkül élni."-ezeket a Márai sorokat kapták ajándékba azok, akik vásároltak azon a 

csíkszeredai jótékonysági vásáron, ahol a fogyatékossággal élők kínálták portékáikat. 

Karácsonyi díszeket és ajándéktárgyak sokaságát kínálták a székelyföldi  karácsonyi vásáron. 

Az immár hagyományossá vált rendezvény többszörösen is jótékony célt szolgált.  

 

Advent csendességét élik ezekben a hetekben emberek milliói. Az ünnep közeledtét számtalan 

karácsonyváró rendezvény jelzi Kárpát-medence-szerte. Székelyudvarhely központjában 

közös gyertyagyújtással várják Jézus születésének ünnepét minden adventi vasárnapon. Az 

Udvarhely Bábműhely Gyermek születék című betlehemes játékával igyekszik meghittebbé 

tenni az adventi várakozás idejét. Kicsiknek és szüleiknek egyaránt.   

 

Szép szokása van az egyik felvidéki gazdálkodó családnak. Így advent idején 

fenyőültetvényükről mindig adnak ajándék-fát iskoláknak, templomoknak, illetve olyan 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-12-21-i-adas/
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családoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy karácsonyfát vegyenek. 

Decemberben mindig vendégül látják barátaikat is a fenyőerdőben . Séta közben pedig  

mindenki kiválaszthatja az ajándékba kapott karácsonyfáját, amit a családfő ott helyben ki is 

vág számukra.  

  

Megmozgatta a Felvidék legkeletibb térségében élőket, az az adománygyűjtés amely 

novemberben két héten át tartott. Kartonszámra érkeztek az ajándékok  Ung-vidék központi 

városába. A gyűjtést a Nagykapos Felelős Polgárai elnevezésű civil szervezet hirdette meg, 

hogy segíthessenek a rászorulóknak.  A felhívásra megmozdult az egész vidék, így négy család 

helyett tizenkettőn tudtak segíteni..és úgy tűnik  két gyermek rehabilitációs költségét is tudják 

támogatni. 

 

Az adventi időszakban Lendva is ünneplő ruhát öltött. A városközpontban a millió apró 

lámpás, a fények játéka, a gyermekek által feldíszített fenyők mind-mind azt adják hírül, hogy 

közeleg a karácsony. A muravidéki magyar városban  egy mézeskalács várost is felépítettek, 

amely nem csak finom, de jótékony célt is szolgál.  

 

 


