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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a magyar kormány az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok 
helyreállításában érdekelt 
2020. január 1. – MTI, Origo, 888.hu, Magyar Nemzet, Propeller, Pannon RTV 

A magyar kormány az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt - 

hangsúlyozta szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra reagálva, hogy 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újévi köszöntőjében Ukrajna nemzeti közösségeinek 

anyanyelvén, a többi között magyarul is megszólalt. Szijjártó Péter szerint a jószomszédi 

kapcsolatok helyreállítása Magyarországnak, Ukrajnának és a kárpátaljai magyar 

közösségnek is jó lenne. „Fontos és szép gesztusnak tartjuk, hogy az ukrán elnök magyarul is 

beszélt újévi köszöntőjében, egyben reméljük, hogy szavait mihamarabb tettek is követik, és 

az ukrán parlament úgy módosítja majd az oktatásról és a kisebbségi nyelvek használatáról 

szóló törvényeket, hogy azzal visszaadják a kárpátaljai magyaroktól korábban elvett jogokat”- 

hangsúlyozta a miniszter. 

 

Az ukrán elnök kezdeményezi a kárpátaljai kormányzó menesztését 
2019. december 24. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, HVG, Kárpátalja, Kárpáti Igaz 

Szó, karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezi Ihor Bondarenkónak, Kárpátalja megye fél 

éve kinevezett kormányzójának a menesztését - jelentette kedden az UNIAN ukrán 

hírügynökség. Az államfő erről a régiók és helyi közösségek fejlesztési tanácsának kijevi 

ülésén tett bejelentést. Zelenszkij kezdeményezi a menesztését Markijan Malszkijnak, a 

szomszédos Lviv megyei kormányzónak is. A tudósítás szerint az elnök kifejtette: nem azért 

akar megválni a két kormányzótól, mert korruptak lennének vagy alkalmatlanok, csak 

egyszerűen hivatali idejük alatt nem tudtak konkrét eredményeket felmutatni a posztjukon. 

Hozzátette, hogy az év végéig minden kormányzó munkáját értékelni fogja az ukrán vezetés. 

Ukrajnában a megyei kormányzókat a jelenlegi szabályozás alapján az államfő jelöli és nevezi 

ki a kormány jóváhagyásával, illetve meneszti őket a posztjukról. Zelenszkij július 5-én 

nevezte ki Ihor Bondarenkót Kárpátalja kormányzójává, ahogy Markijan Malszlijt is Lviv 

megye adminisztrációjának élére. Bondarenko elődje Hennagyij Moszkal volt, aki kétszer is 

betöltötte Kárpátalja kormányzói tisztét, először 2001 és 2002 között, majd 2015 júliusától 

2019 júniusáig, amikor maga kérte Zelenszkijtől menesztését a nyári elnökváltás nyomán.  

 

Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye 
érsekévé 
2019. december 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a 

Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé a leköszönő Jakubinyi György helyébe - közölte 

kedden a romániai katolikus püspöki konferencia. Ferenc pápa kedden fogadta el Jakubinyi 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.origo.hu/itthon/20200101-a-magyar-kormany-az-ukrajnaval-valo-joszomszedi-kapcsolatos-helyreallitasaban-erdekelt.html
https://www.origo.hu/itthon/20200101-a-magyar-kormany-az-ukrajnaval-valo-joszomszedi-kapcsolatos-helyreallitasaban-erdekelt.html
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20191224-az-ukran-elnok-kezdemenyezi-a-karpataljai-kormanyzo-meneszteset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovacs-gergelyt-nevezte-ki-a-papa-a-gyulafehervari-foegyhazmegye-ersekeve
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovacs-gergelyt-nevezte-ki-a-papa-a-gyulafehervari-foegyhazmegye-ersekeve
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György érsek és Tamás József segédpüspök korhatár miatt benyújtott lemondását, és ezen a 

napon nevezte meg a gyulafehérvári érsek utódját is. Kovács Gergely felszenteléséig 

Jakubinyi György apostoli adminisztrátorként vezeti a főegyházmegyét. Az új érsek 1968-ban 

született Kézdivásárhelyen. 2012 februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének a 

posztulátora. A Romkat.ro erdélyi egyházi portál rámutat: a Szentszék Márton Áron püspöki 

kinevezésének a 81. évfordulóján hozta nyilvánosságra Kovács Gergely kinevezését. Kovács 

Gergely szülővárosában, Kézdivásárhelyen érettségizett. Teológiai tanulmányait 1987-ben 

Gyulafehérváron kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum 

növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemen. 

 

Erdélyi intézmények, szervezetek, klubok részesültek jelentős magyar állami 
támogatásban 
2019. december 29. – Krónika 

Mintegy 16 milliárd forintos (47,5 millió euró) támogatást ítélt meg a magyar kormány 

határon túli – közöttük erdélyi – szervezetek, egyházak, sportegyesületek működésére, 

fejlesztésére. A Magyar Közlöny december 27-i számában megjelent döntések értelmében 

számos erdélyi szervezet, intézmény, egyház részesült többlettámogatásban. Az 1990-ben a 

névadó szülőfalujában, Csomakőrösön alakult Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 

Egyesület 214 millió forintot kapott a Kőrösi Csoma Sándor Dokumentációs Emlékközpont 

létrehozására. Az Orbán Viktor vezette kabinet a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság 

fejlesztési és működési költségeire 165 millió, míg a temesvár-belvárosi református 

egyházközségnek a temesvári forradalmi református templom felújítására 30 millió forintot. 

A tusnádfürdői római katolikus plébánia beruházásának támogatására 108 millió forintot, 

míg a kolozsvári Házsongárd Alapítvány működésére és beruházásainak támogatására 45 

millió forintot különítettek el. Az élvonalban szereplő Sepsi OSK labdarúgóklub működésre és 

fejlesztésre 2,1 milliárd forintot, míg a másodosztályban érdekelt FK Csíkszeredát és 

akadémiát is működtető Futball Club Csíkszereda Egyesület 2,7 milliárd forintot kapott. 

 

Államtanácsosnak nevezte ki a marosvásárhelyi magyarok „jó barátját” a román 
kormányfő 
2019. december 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Államtanácsosnak nevezte ki Ludovic Orban miniszterelnök Valentin Constantin Bretfeleant, 

a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak alárendelt helyi rendőrség magyarellenességéről 

ismert egykori parancsnokát. A Hivatalos Közlönyben megjelent rendeletről a Hotnews 

hírportál számolt be hétfőn, megjegyezve többek között, hogy az idén márciustól az ellenzéki 

Népi Mozgalom Pártja (PMP) marosvásárhelyi szervezetét irányító Bretfelean 18 évig 

tevékenykedett a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tisztjeként, majd több alkalommal 

összetűzésbe került a marosvásárhelyi magyar közösség politikai képviseletével. A Valentin 

Bretfelean által vezetett marosvásárhelyi rendőrség a magyar jogkövetelések akadályozásáról 

vált híressé az elmúlt években. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyi-intezmenyek-szervezetek-klubok-reszesultek-jelentos-magyar-allami-tamogatasban
https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyi-intezmenyek-szervezetek-klubok-reszesultek-jelentos-magyar-allami-tamogatasban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/allamtanacsosnak-nevezte-ki-a-marosvasarhelyi-magyarok-bjo-baratjatr-a-roman-kormanyfo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/allamtanacsosnak-nevezte-ki-a-marosvasarhelyi-magyarok-bjo-baratjatr-a-roman-kormanyfo
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Dan Tanasă karácsonyi „ajándéka” a Kovászna megyei önkormányzatnak  
2019. december 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Advent utolsó hetében sem tétlenkedett a hivatásos feljelentőként ismert Dan Tanasă 

aktivista, aki korábban kétszer is feljelentette a Kovászna Megyei Tanácsot, mert székháza 

homlokzatán és a bejárati ajtón egymás mellett volt a román és magyar felirat, nem pedig 

egymás alatt. Tanasă panaszai nyomán a Kovászna Megyei Törvényszék felszólította Tamás 

Sándor tanácselnököt, hogy tájékoztassa arról: végrehajtotta-e a 2018. szeptember 20-án 

hozott határozatot, amelyben arra kötelezték, hogy távolítsa el az egymás mellett lévő román 

és magyar feliratokat. 

 

Nem csendülhetett fel magyar ének szenteste a csángóföldi Pusztina katolikus 
templomában 
2019. december 25. – Krónika 

Megtagadta a pusztinai plébános, hogy magyar ének hangozzék el a csángóföldi település 

katolikus templomában szenteste. Bár úgy tűnt, hogy a magyar nyelvű mise egy évvel ezelőtti 

bákói engedélyezése enyhülést hoz, az egyház továbbra is akadályokat gördít a moldvai 

magyarok anyanyelvhasználata elé.  

 

A kereken 30 éves RMDSZ-t köszöntötte karácsony első napján Kelemen Hunor 
2019. december 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Napra pontosan három évtizeddel ezelőtt intézte először kiáltványát a romániai magyarokhoz 

Domokos Géza, az RMDSZ első elnöke. 1989. december 25-én alakult meg az Ideiglenes 

Intéző Bizottság – idézte fel szerdán a Facebook-oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök. A 

politikus szerint harminc év önmagában is jelentős teljesítmény egy politikai szervezet 

életében. „De nem csupán erre lehetünk mi büszkék! Európának erre a szegletére inkább 

jellemző az, hogy a politikai pártok gyorsan változnak, ideológiai doktrínát cserélnek egyik 

napról a másikra, mint az a küzdelem és számos eredmény, ami a mi Szövetségünk mögött 

áll” – írta Kelemen. 

 

Válaszra sem méltatta az államfő a terrorperben elítéltek számára benyújtott 
kegyelmi kérvényt 
2019. december 26. – szekelyhon.ro 

Jogsértést követett el Klaus Johannis államfő, amikor törvényes határidőn belül nem 

válaszolt a neki küldött beadványra – állapították meg a dokumentum benyújtói, Fejér László 

Ödön és id. Lomnici Zoltán. Id. Lomnici Zoltán egy olyan nemzetközi jogvédő szervezet 

elnöke, melynek alapítói között Nobel-díjas tudós is volt, a román államelnök lépését egyrészt 

udvariatlannak, másrészt elfogadhatatlannak minősíti. Fejér László Ödön pedig 

hangsúlyozza, a jogsértő eljárással az államfő a szenátust sértette meg. Románia első embere 

semmibe veszi a törvényeket, jól mutatja, hogy mit jelent számára a jogállam, de egyben 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120369-dan-tanas-karacsonyi-ajandeka-a-kovaszna-megyei-onkormanyzatnak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-csendulhetett-fel-magyar-enek-szenteste-a-csangofoldi-pusztina-katolikus-templomaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-csendulhetett-fel-magyar-enek-szenteste-a-csangofoldi-pusztina-katolikus-templomaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120396-a-kereken-30-eves-rmdsz-t-koszontotte-karacsony-els-napjan-kelemen-hunor
https://szekelyhon.ro/aktualis/valaszra-sem-meltatta-az-allamfo-a-terrorperben-eliteltek-szamara-benyujtott-kegyelmi-kervenyt
https://szekelyhon.ro/aktualis/valaszra-sem-meltatta-az-allamfo-a-terrorperben-eliteltek-szamara-benyujtott-kegyelmi-kervenyt
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üzenet is az őshonos magyar kisebbségnek, hogy nem fontos számára azok képviselete – vélik 

a kezdeményezők.  

 

A helyi közigazgatás területén segíti a miniszterelnök munkáját a „magyarfaló” 
Bretfelean 
2019. december 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A helyi közigazgatás területén segíti Ludovic Orban miniszterelnök munkáját a karácsony 

előtt államtanácsossá kinevezett Valentin Bretfelean – válaszolta az MTI írásban feltett 

kérdésére a román kormány sajtóirodája. Az egykori hírszerzőtiszt tíz éven át vezette a 

marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrséget, és rendszeresen 

megbotránkoztatta a magyar közösséget a magyar nyelvi jogok és a gyülekezési jog 

érvényesítése ellen hozott intézkedéseivel. A volt hírszerzőt ez év márciusában a Népi 

Mozgalom Párt (PMP) marosvásárhelyi szervezetének elnökévé nevezték ki. Valentin 

Bretfelean 2017 végéig tíz éven át töltötte be a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt 

helyi rendőrség igazgatói tisztségét. 

 

Kelemen Hunor támogatja az előre hozott választás megrendezését 
2019. december 30. – Krónika, Nyugati Jelen 

Támogatja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy előre hozott parlamenti választásokat 

tartsanak jövőre Romániában. Ezt ő maga mondta el hétfőn a Radio France Internationale-

nak (RFI). A politikus a külföldre sugárzó francia közszolgálati rádiócsatornának elárulta: 

néhány napja találkozott Ludovic Orban miniszterelnökkel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnökével, és közölte vele: azon az állásponton van, hogy az előre hozott parlamenti választást 

néhány héttel a júniusban esedékes önkormányzati választás előtt kell megtartani. Kelemen 

szerint az Ungureanu-kormány bukása, 2012 óta, vagyis több mint hét és fél éve állandósult a 

bukaresti kormányzat politikai instabilitása. 

 

Létrehozza a kormány az önkormányzatok által régóta várt kulturális alapot 
2019. december 30. – Krónika, maszol.ro 

Évtizedek óta fennálló igazságtalanság orvoslásának tartja Antal Árpád, hogy a kormány 

kulturális alapot hoz létre az önkormányzatok által fenntartott művelődési intézmények 

részfinanszírozására. Sepsiszentgyörgy polgármesterének javaslatát elfogadta a kabinet, így a 

kormány által felelősségvállalással elfogadott jövő évi költségvetési törvényben szerepel, hogy 

a személyi jövedelemadó 3 százalékából létrehoznak egy alapot: ebből azok az 

önkormányzatok hívhatnak le pénzt, melyek saját költségvetésből kulturális intézményeket 

működtetnek. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/a-helyi-kozigazgatas-teruleten-segiti-a-miniszterelnok-munkajat-a-bmagyarfalor-bretfelean
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https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-tamogatja-az-elorehozott-valasztas-megrendezeset
https://kronikaonline.ro/kultura/letrehozza-a-kormany-az-onkormanyzatok-altal-regota-vart-kulturalis-alapot
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Kelemen Hunor az RMDSZ elmúlt harminc évéről, magyarokról, románokról, 
autonómiáról 
2019. december 31. – szekelyhon.ro 

Mindig fennáll a visszarendeződés veszélye, szúrta közbe a kérdésözön közepette az RMDSZ 

elnöke. Kelemen Hunort az általa vezetett szervezet harminc évéről, a jelenről és a jövőről 

faggatták. Az interjú során kiderült, nemcsak a választók, hanem ő is úgy látja, hogy bőven 

akadnak elvarratlan szálak. Leszögezte, a körülmények és a feladat folyamatosan változik, az 

ügy ugyanaz. 

 

Ahol létrejött a románok kulturális autonómiája – Görgényi Ernő gyulai 
polgármester a város külhoni kapcsolatairól, turizmusáról 
2020. január 1. – Krónika 

A Gyulán élő románok megbecsült tagjai az itteni társadalomnak, becsüljük és szeretjük a 

kultúrájukat – állapította meg a Krónikának adott interjúban Görgényi Ernő, a 30 ezer lelkes 

Békés megyei város polgármestere. A harmadik mandátumát taposó, a Fidesz színeiben 

politizáló elöljáróval a település testvérvárosi kapcsolatairól, nemzet- és 

nemzetiségpolitikáról, városfejlesztésről beszélgettek. 

 

A Híd gyilkos csókja a Csemadoknak 
2019. december 23. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd párt négyéves kormányzásának utolsó előtti hónapjában indított körmönfont 

támadást az idén 70 éves Csemadok ellen. A szlovákiai magyarság közművelődésének 

intézménye hosszú történelme alatt már többször is ki volt téve az aktuális hatalom 

aknamunkájának, így tapasztaltabb vezetői elsősorban a közelgő választások előtti kampány 

részének tekintik a vegyespárt által kilátásba helyezett törvénytervezetet. A Smer-SNS-Híd 

koalíciójának kulturális államtitkára, Rigó Konrád december 18-án jelentette be, hogy írt egy 

levelet „arról a tevékenységről, ami évtizedekkel ezelőtt majdnem minden faluban és 

városban az alapját képezte a kulturális életnek. Amatőr színjátszás, énekkar, kulturális 

ünnepségek, helyi fesztiválok – ez mind ide tartozott, és ez mind jó volt. És mindezt anno 

Csehszlovákiában a Csemadok, mint kulturális és társadalmi bázisszervezet kezelte”. 

 

Erősödik az MKP a Besztercebányai Megyei Önkormányzatban 
2019. december 29. – Felvidék Ma 

A legutóbbi megyei képviselő-testületi ülésen tette le a képviselői esküt Csúsz Péter, ezzel az 

ötfős MKP frakció hatfősre erősödött. Csúsz Péter Pavel Greksa, a losonci járásbeli Vámosfala 

egykori polgármesterének képviselői helyét foglalta el Besztercebányán. Pavel Greksa 

bírósági eljárás következtében veszítette el mandátumát, a bíróság kezdeményezésére. 

Helyére a Losonci járásból a közvetlenül a bejutási küszöb alatt maradt képviselőjelölt került. 

Csúsz Péter a 2017 novemberi megyei önkormányzati választásokat követően Ján Lunternek, 

a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnökének elnöki megbízottjaként dolgozott 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kelemen-hunor-az-rmdsz-elmult-harminc-everol-magyarokrol-romanokrol-autonomiarol
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https://kronikaonline.ro/kulfold/gyulan-megvalosult-a-romanok-kulturalis-autonomiaja-n-gorgenyi-erno-polgarmester-a-magyarorszagi-varos-kulhoni-kapcsolatairol-f
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-gyilkos-csokja-a-csemadoknak
https://felvidek.ma/2019/12/erosodik-az-mkp-besztercebanya-megyei-onkormanyzatban/
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Rimaszombatban nyitott irodájában. Mint a Felvidék ma kérdésére elmondta: „Az elnöki 

megbízotti pozíciómat átadtam, ám ugyanazt a munkát végzem, mint eddig. Most már 

képviselői mandátummal folytatom a tevékenységemet.” 

 

A kisebbségi kultúrát is előtérbe helyezi majd a galántai Városi Művelődési 
Központ új igazgatója 
2019. december 30. – Ma7.sk 

Január elejétől Peter Kolek személyében új igazgatója lesz a galántai Városi Művelődési 

Központnak. Ezzel együtt a város lakosai elvesztik egyik közkedvelt városi képviselőjüket is. 

Az új igazgatónak fontos a kisebbségi kultúra erősítése, megtartása és felemelése a 

Mátyusföld fővárosában. Kiemelte, mindenképpen egy erős, egészséges intézmény örököl 

elődjétől, aki a lehető legtöbbet megtette a központ jó működésének érdekében. Kolek 

elsőként szeretné elérni, hogy a város kulturális rendezvényeivel a lehető legnagyobb, 

multikulturális közönséget meg tudják szólítani, ezzel párhuzamban pedig maximalizálni a 

központ nyereségeit. Hozzátette, természetesen a kultúra nem lehet meg a város támogatása 

nélkül. 

 

Gazdag programkínálattal álltak elő a lévai magyar szervezetek 
2019. december 31. – Ma7.sk 

A legnagyobb járás székhelyének magyar szervezetei nyilvánossá tették a legújabb Lévai 

Magyar Tájékoztatót, amelyben 2020. január 1-jétől április elejéig hirdetik meg a magyar 

vonatkozású programjaikat. A rendezvények szervezéséből a Csemadok lévai alapszervezete, 

a Czeglédi Péter Református Gimnázium, a Juhász Gyula Alapiskola, a Kersék János Kör, a 

Lévai Magyar Asszonyok Ligája, az Eszterlánc Óvoda, a lévai magyar oktatási és nevelési 

intézmények mellett működő szülői szövetségek alapszervezetei, a Lévai Református 

Egyházközség, a Lévai Szent László Kör, az MKP lévai alapszervezete, a 46. sz. Kittenberger 

Kálmán cserkészcsapat, a Via Nova Ifjúsági Csoport és természetesen a Reviczky Társulás 

veszi ki a részét. 

 

Sólymos: A Hídnak nem segített a Smerrel kötött koalíció 
2019. december 31. – bumm.sk 

A környezetvédelem területén sikerült megtenni a szükséges lépéseket, amelyekre már évek 

óta vártak. A Híd pártnak azonban nem segítettek a Smer botrányai a korábbi kormányok 

idejéből, amelyekre az utóbbi időszakban derült fény. „Ha 2016-ban tudtuk volna, hogy 

milyen botrányok robbannak ki a Smer környezetében, százszor is meggondoltuk volna, hogy 

vállaljuk-e” – jelentette ki Sólymos László, miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi 

miniszter (Híd). Véleménye szerint nehezen lehet felelősséget vállalni másokért. Ezzel 

szemben a háború után mindenki tábornok, akkor már könnyű okosnak lenni. 2016-ban 

azonban a Hídnak az akkor rendelkezésre álló információk alapján nem volt más 

felelősségteljes lehetősége, mint koalíciót kötni a Smerrel és az SNS-szel. „Talán még 

súlyosabb patthelyzet alakult volna ki. Az embereknek azonban az alapján kellene 

értékelniük, amit az utóbbi négy évben elértünk” – véli Sólymos. 
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https://ma7.sk/tajaink/a-kisebbsegi-kulturat-eloterbe-helyezi-majd-a-galantai-varosi-muvelodesi-kozpont-uj
https://ma7.sk/tajaink/a-kisebbsegi-kulturat-eloterbe-helyezi-majd-a-galantai-varosi-muvelodesi-kozpont-uj
https://ma7.sk/tajaink/gazdag-programkinalattal-alltak-elo-a-levai-magyar-szervezetek
https://www.bumm.sk/belfold/2019/12/31/solymos-ahidnak-nem-segitett-asmerrel-kotott-koalicio
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Mozgalmas év volt és az lesz a következő is 
2019. december 31. – Felvidék Ma 

Év végén értékelünk, mérlegelünk, visszatekintünk a magunk mögött hagyott esztendőre. 

Bárdos Gyula, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok Kulturális és Közművelődési 

Szövetségének országos elnöke beszélgetésünk során jóleső érzéssel állapította meg, hogy 

mozgalmas és rendezvényekben bővelkedő évet hagy maga után a szövetség. Közösségi 

emberként pedig főleg annak örül, hogy az egész felvidéki magyarság számára 

elengedhetetlen közösségépítés szempontjából is jelentős volt ez az év. „Ez az évünk a 

Csemadok hetvenedik évfordulója jegyében telt. Biztató számunkra, hogy minden nehézség, 

megpróbáltatás ellenére ez a szövetség megmaradt, él. A sok-sok tenni akaró tagunknak 

köszönhetően összefogja a felvidéki magyarságot, bevonja a fiatalokat is a tevékenységbe, 

minőségi kulturális és közművelődési programokat szerveznek, részt vesznek minden 

társadalmi megmozdulásban, kiállnak a közösség érdekeiért. A felvidéki magyarság ereje 

éppen ebben követhető tetten, hogy képes minden körülmények között mozgósítani, 

összefogni, együtt munkálkodni.” 

 

Fekete Irén: Az oktatásügyben is érezhettük, hogy a törvényhozás a választások 
előtt gyorsított ütemben dolgozott 
2020. január 1. – Felvidék Ma 

A Felvidék ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnöke értékelte a felvidéki magyar oktatásügy jelenlegi helyzetét, a 2019-es esztendő 

sarkalatos pontjait, valamint kitekintett az előttünk álló feladatokra is: „Szervezetünk 

hónapokra, hetekre, napokra lebontott tervek alapján dolgozik, mint megannyi más 

intézmény és szervezet. Mindezek mellett a közéletben, a civil szférában betöltött 

szerepünkből eredően számtalan előre nem látható felkérés, probléma adódik, melyeket nem 

hagyhatunk figyelmen kívül, mert azonnali intézkedést, megoldást kívánnak.” 

 

Cseperedő gyermekem dalolva ölelem 
2020. január 1. – Új Szó 

Ez a mottója annak az országos hálózatnak, amely a kisbabák és a kisgyermekek és szüleik 

számára kínál értékes időtöltést, érdekes programokat immár 4 éve. A Cseperedő Program 

baba-mama klubhálózat. 2015 májusában indult a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával. Koordinátora Berky Angelika óvónő. A programok 10 helyszínen kezdődtek, 

azóta ez a szám 54-re emelkedett és országos, Nagyszelmenctől Komáromig terjedő hálózattá 

fejlődött. „Igyekszünk minél több helyen elindítani, és figyelni a szórványvidékekre. Az egyik 

ilyen sikertörténet a nagycétényi közösség kialakítása, továbbá több közép-szlovákiai és keleti 

régióban, legutóbb Léván sikerült együttműködőkre találni, ahol szintén nagy szükség volt rá. 

Nagyszelmenc idén, Nagykapos pedig tavaly csatlakozott a Cseperedőhöz” – fejtette ki a 

program koordinátora. 
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https://felvidek.ma/2019/12/mozgalmas-ev-volt-az-lesz-a-kovetkezo-is/
https://felvidek.ma/2020/01/fekete-iren-az-oktatasugyben-is-erezhettuk-hogy-a-torvenyhozas-a-valasztasok-elott-gyorsitott-utemben-dolgozott/
https://felvidek.ma/2020/01/fekete-iren-az-oktatasugyben-is-erezhettuk-hogy-a-torvenyhozas-a-valasztasok-elott-gyorsitott-utemben-dolgozott/
https://ujszo.com/cseperedo-gyermekem-dalolva-olelem
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Pásztor István újévi jókívánságai 
2019. december 30. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke jókívánságait fejezte ki a polgároknak a 

közelgő új év alkalmából. „Kívánom, hogy a következő év mindannyiunk számára jó 

egészséget, személyes és munkahelyi sikereket hozzon. Ugyancsak szeretném, ha sokkal 

nagyobb lelkesedéssel és energiával tekintenénk a jövőbe, s hogy mindenki személyesen 

tegyen egy lépéssel többet a jobb irányába. Becsüljük meg, tiszteljük, támogassuk egymást, s 

szilárdan higgyünk benne, hogy minden következő év sikeresebb lesz. Boldog új évet!” – 

üzente Pásztor István. 

 

Nyilas Mihály: Megvalósítottuk a kitűzött célokat 
2019. december 30. – Vajdaság MA 

Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a tartományi oktatási és nemzeti kisebbségi titkár. Az 

oktatás és a nemzeti kisebbségek helyzetének javítására irányuló programok teljes mértékben 

megvalósultak, így a titkárság sikeres évet tudhat maga mögött – hangzott el Nyilas Mihály 

tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár évértékelő 

sajtótájékoztatóján. 

 

MNT: 87 millió dinárral nagyobb a 2020-as költségvetés 
2019. december 30. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ötéves fejlesztési koncepciók készülnek 

A Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén elfogadta 2020-as munkatervét és költségvetését. 

Folytatódnak majd a megkezdett programok, illetve az év első három hónapjában ötéves 

fejlesztési koncepciókat fogadnak el. A költségvetés is mintegy 87 millió dinárral lesz 

nagyobb, a bevételi és kiadási oldalt is egyaránt 1 milliárd 191 millió dinárra tervezik. 

 

Kern Imre: Tervben van a Horgos-Röszke autópálya-határátkelő bővítése 
2019. december 30. – Vajdaság MA 

A gyorsabb átkelés érdekében tervben van a Horgos-Röszke autópálya-határátkelő bővítése. 

A jövő év első felére elkészülhetnek azok a tervek, amelyek ennek az átkelőnek a bővítésére 

vonatkoznak – jelentette ki a Pannon RTV felvételén Kern Imre. Az építésügyi, közlekedési és 

infrastruktúra-fejlesztési államtitkár szerint 2021-re be is fejeződhet ez az ötmillió eurós 

bővítési folyamat. 

 

Pásztor István: Egyre kisebb az elvándorlás 
2019. december 25. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A család és a boldogulást a szülőföldjén kereső vajdasági magyarság fontosságát emelte ki 

karácsony előestéjén adott interjújában a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István 

kiemelte: az elvándorlás még mindig jelen van, de egyre kisebb mértékű, sőt egyre többen 

döntenek úgy, hogy hazatérnek. Ehhez jelentősen hozzájárul az anyaországból érkező sokrétű 

támogatás, a gazdaságfejlesztési programtól kezdve az óvoda- és iskolafelújításokon át a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24566/Pasztor-Istvan-ujevi-jokivansagai.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24568/Nyilas-Mihaly-Megvalositottuk-a-kituzott-celokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24567/MNT-87-millio-dinarral-nagyobb-a-2020-as-koltsegvetes.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24569/Kern-Imre-Tervben-van-a-Horgos-Roszke-autopalya-hataratkelo-bovitese.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24553/Pasztor-Istvan-Egyre-kisebb-az-elvandorlas.html
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legkülönbözőbb egyéb befektetésekig. Pásztor István kijelentette, sokan döntenek úgy, hogy 

kihasználva a gazdaságfejlesztési program adta lehetőségeket várakozó álláspontra 

helyezkednek, inkább abban gondolkodva, hogy itt boldoguljanak. Meggyőződésem, tette 

hozzá, hogy az elkövetkező években ez a folyamat erősödni fog és lelassul az elvándorlás sőt, 

fel fog gyorsulni a visszaáramlás, erre készülünk. 

 

Zenta: Év végi jótékonysági adományozások 

2019. december 31. – Vajdaság MA 

A szeretet ünnepének időszakában megnő az segítségnyújtások száma, az adománygyűjtő 

akciók szervezése, amikor többet gondolunk másokra. Zentán hagyományosan cipősdoboz 

ajándékcsomagok kerülnek a gyerekekhez, ruhaneművel és élelmiszerekkel segítik a szegény 

családokat, támogatják a népkonyhát, az egészségügyi intézményeket és a lakosok 

biztonságáért dolgozó rendőrséget. 

 

Tavasszal megkezdődik a nevickei vár tornyainak rekonstrukciója 
2019. december 31. – karpatalja.ma 

A helyreállító munkálatok elkezdésének tervezett időpontjáról Renata Manajlo-Prihogyko, az 

Ungvári Járási Állami Adminisztráció (URDA) helyettes vezetője tájékoztatta a sajtót 

december 27-én. A sajtótájékoztatóról szóló – s az URDA honlapján olvasható – közlemény 

szerint az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztés első lépéseként 2019 végére 

elkészült a teljes tervdokumentáció, valamint megjelent egy monográfia, mely a vár történetét 

dolgozza fel. 2020 tavaszán előreláthatóan elkezdődik az öregtorony tetőszerkezetének 

helyreállítása, valamint a kisebb torony, a barbakán rekonstrukciója. Emlékeztetőül: ahogy 

arról hírportálunk is beszámolt, idén tavasszal leomlott a nevickei vár jelképének számító 

öregtorony tetőszerkezete. 

 

Hét hiányszakmát tanulhatnak az első magyar nyelvű szakképzési központ 
diákjai Kárpátalján 
2019. december 27. – karpatalja.ma 

Nemrég nyitotta meg kapuit a Nagydobronyi Szakképzési Központ. Ez az első olyan 

intézmény Kárpátalján, ahol a szakmákat magyar nyelven oktatják. A diákok a kétéves képzés 

felét Magyarországon töltik két oktatási intézményben, ahol modern technológiákat 

ismerhetnek meg. Az intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán 

magyar kormánytámogatással hozták létre azért, hogy segítsék a fiatalok szülőföldön való 

boldogulását. 

 

Ökumenikus karácsonyi koncert Beregszászban 
2019. december 27. – karpatalja.ma 

Beregszász három történelmi egyházának kórusai adtak műsort december 26-án a római 

katolikus egyházközség hagyományos karácsonyi koncertjén. Az egybegyűlteket az említett 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24570/Zenta-Ev-vegi-jotekonysagi-adomanyozasok.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tavasszal-megkezdodik-a-nevickei-var-tornyainak-rekonstrukcioja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/het-hianyszakmat-tanulhatnak-az-elso-magyar-nyelvu-szakkepzesi-kozpont-diakjai-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/het-hianyszakmat-tanulhatnak-az-elso-magyar-nyelvu-szakkepzesi-kozpont-diakjai-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/okumenikus-karacsonyi-koncert-beregszaszban/
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egyházak elöljárói köszöntötték: Molnár János római katolikus esperes-plébános, Taracközi 

Ferenc református lelkész, Marosi István és Szabó Viktor görögkatolikus lelkészek. 

Beszédükben rávilágítottak a karácsonyi esemény csodájának és misztériumának, valamint 

Jézus befogadásának fontosságára. 

 

Új berendezéseket kapott az ungvári gyermekkórház 
2020. január 1. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi Gyermekkórház több orvosi berendezéssel és két korszerű televízióval 

gyarapodott az újév küszöbén. A kórház poliklinikai részlegére egy acidogasztrométert 

vásároltak. A számos érzékelővel ellátott speciális készülék segítségével a gyomorüreg 

savtartalma mérhető. Úgyszintén vettek hematológiai analizátort, amely automatikusan 

elemzi a vérképet, s ezzel megkönnyíti az egészségügyi dolgozók munkáját, illetve 

meggyorsítja a pontos vérkép elkészítését. Az új fiziterápiás Radiuskészülék az ortopéd és a 

bronchitis-tüdő problémákkal küzdő kis páciensek kezelésében hasznos. A városi 

költségvetésből 300 ezer hrivnyát különítettek el a gépek vásárlására. 

 

A turizmusnak van jövője 
2019. december 28. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán tartotta évzáró közgyűlését, melyen visszatekintettek a 2019-ben történt 

eseményekre, illetve ismertették a 2020-as esztendei feladatokat, betervezett programokat. A 

vendégek köszöntése után, akik között ott volt Cseh Áron, az ungvári főkonzulátus konzulja, 

Csizmadia Alexandra, a beregszászi konzulátus gazdasági attaséja, Demkó Ferenc, a 

Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye magyar ajkú hívekért felelős helynöke. Szilágyi 

Mátyás, a külképviselet főkonzulja szólt a résztvevőkhöz. A diplomata kifejtette, a turizmus 

területén sok mindent elért már a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. 

 

Korai fejlesztő központ a Muravidéken 
2019. december 27. – Népújság  

December 18-án hivatalosan is átadták a korai fejlesztő központot a muraszombati kórház 

egykori szülészeti osztályának földszintjén. A korszerűen felszerelt létesítményben az 

egészségügyi és szakembercsoport az eltérő fejlődésű gyermekek komplex ellátását végzik. 

Amint Korošec Bojan igazgató a megnyitón kifejtette, a központ működéséhez szükséges 

helyiségek létrehozása a kórház számára fontos új eredmény, hiszen ezentúl egy helyen 

történik a sajátos igényű gyermekek komplex ellátása és egyben a családi tanácsadás is.  

 

Nyílt nap a kétnyelvű középiskolában 
2019. december 27. – Népújság  

„Iskolánk már évek óta meghatározó jelleggel van jelen a város és tágabb értelemben is a 

vidék társadalmi életében. Intézményünk szélesre tárt kapukkal áll a modern kor kihívásai 
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http://karpataljalap.net/2020/01/01/uj-berendezeseket-kapott-az-ungvari-gyermekkorhaz
https://kiszo.net/2019/12/28/a-turizmusnak-van-jovoje/
https://nepujsag.net/muravidek/8176-korai-fejleszt%C5%91-k%C3%B6zpont-a-muravid%C3%A9ken.html
https://nepujsag.net/muravidek/8173-ny%C3%ADlt-nap-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1ban.html
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elé, s várja a kétnyelvű és az egynyelvű iskolák tanulni vágyó fiataljait” – állt a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola szíves invitálásában a decemberi tevékenységi hét legvégén évente 

megrendezett nyílt napra. 

 

Új elnökkel új tervek a Kerekasztalnál 
2019. december 29. – volksgruppen.orf.at 

Számos újdonságot hozott a 2019-es év az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának 

életébe. Kiemelt eseménynek számított márciusban Mentsik Szilvia elnökké választása. A 

Kerekasztal az ausztriai magyar egyesületek nagy ernyőszervezete, amelyet azzal a céllal 

alapítottak, hogy tagjai működését képviselje és hatékonyan koordinálja a közös 

rendezvényeket. 

 

Jubilált és költözött a Bécsi Magyar Munkás Egyesület 
2019. december 31. – volksgruppen.orf 

Az idén ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját a Bécsi Magyar Munkás Egyesület. 

Ausztria egyik legrégebbi magyar egyesületének célja a kezdetektől fogva a magyar nyelv, a 

kultúra és a hagyományok ápolása és terjesztése minél szélesebb körben. Az idei évben 

elmaradt a gulyásfőzőverseny, de új, komfortosabb helyre költöztette székhelyét a nagymúltú 

egyesület. 

 

Megjelent az Erdélyi Szemmel téli lapszáma 

2019. december 30. – volksgruppen.orf.at 

Megjelent az Erdélyi Szemmel 33. évfolyamának téli lapszáma. Az Erdélyi Magyarok Ausztriai 

Egyesületének lapja foglalkozik a Rabanbánok ősemlékezetével, az erdélyi karácsonyok 

hagyományaival, valamint az autonómiáért küzdő székelyek október 28.-i megmozdulásával 

is. 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3027942/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3028182/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3028058/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. 12. 28. – Duna World 

 

Müller Carlos életének első 37 évét Caracasban töltötte. Az egyre súlyosbodó gazdasági és 

belpolitikai feszültségek miatt azonban számos sorstársával együtt elhagyni kényszerült 

venezuelai otthonát. Ifjú feleségével több mint egy éve költözött Budapestre, hogy itt 

alapítson családot.  

 

Ninh Duc Hoang Long már Vietnámban felfigyelt a magyar operaoktatás hírére. Több mint 5 

éve érkezett Magyarországra és a siker sem váratott magára sokáig. Kivételes tehetségére és 

gyönyörű hangjára a szakma is felfigyelt, 2016-ban és 2018-ban is első díjat nyert 

korcsoportjában a Simándy József Nemzetközi Énekversenyen.  

 

Brum Alejandra uruguay-i otthona nem volt hangos a magyar szótól. De a néptáncnak 

köszönhetően a fiatal lány figyelme a magyar nyelv és kultúra felé fordult, mígnem 

Magyarországra költözött, hogy felfedezze gyökereit és ma már örömmel adja át tudását a 

fiatalabbaknak.  

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-12-28-i-adas/

