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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az elszakított magyar területeken fontos cél a megmaradás 
2020. január 2. – Híradó  

Magyar műemlékek felújítása, magyar vállalkozók támogatása, a magyar oktatás felkarolása 

és hagyományaink ápolása – csak néhány példa arra, mi mindent tett Magyarország 

kormánya a 2019-es évben az elszakított területeken. A külhoni magyar gyerekek évében, 

2019-ben a magyar kormány kiemelten foglalkozott a gyermekek identitástudatának 

megerősítésével. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elmondta, „magyar 

nemzetpolitikáról, magyar jövőről nem lehet beszélni gyerekek, ifjúság nélkül”. Hozzátette, a 

nemzetpolitika az következő években is a gyerekek és a fiatalok felé fordul. Kiemelte, a 

fiatalokat szeretnék megismertetni gyökereikkel, hagyományaikkal, értékeikkel. Ennek 

fényében idén a délvidéki gyerekek határon túli társaikkal együtt ismerkedtek meg régi 

mesterségekkel a tornyosi Magda-lak tájházban, az ötödik identitás tábor keretében pedig az 

aracsi pusztatemplomot is felfedezték. Grezsa István miniszteri biztos az M1 Kárpát expressz 

című műsorában kiemelte, az örökség megőrzése nem a múltról szól, hanem a jövőről, hiszen 

a hagyományaink, szokásaink által tudnak beazonosítani minket, a hagyományaink által 

tudjuk bemutatni, éltetni magyarságunk. 

 

Az örömhír üzenetéről szól a Hagyományok Háza újévi gálaműsora a Müpában 
2020. január 2. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Jézus születésének örömhírét állítja középpontjába a Hagyományok Háza Örüljetek, 

örvendjetek című újévi műsora vasárnap a budapesti Müpában. A tematikát tekintve néptánc, 

népzene és örömhírről szóló előadás lesz. Olyan gálaműsort szerettem volna szerkeszteni, 

amelyben Jézus születésének örömhírét a különböző nemzetiségű emberek hazaviszik és 

elmondják saját népüknek szerte a Kárpát-medencében - mondta el Pál István Szalonna 

népzenész, a műsor szerkesztője az MTI-nek. A műsor fellépőit is eszerint válogatta össze, így 

érkeznek a Galga mentéről szlovák palócok, bunyevácok, valamint Erdélyből, Kalotaszegről és 

Kibédről, a Kárpátalja Táncegyüttes Kárpátaljról, az anyaországból az Fölszállott a páva első 

gyerekévadának győztesei. Az egészet mesével és énektanítással köti össze Berecz András, a 

legvégén pedig egy nagy közös mezőségi tánccal zárnak - ismertette a részleteket a 

muzsikus.Kitért arra is, hogy az újévi gálát immár hatodik éve rendezik meg közösen a 

Fölszállott a páva szervezőivel, a műsort a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

rögzíti. Az est minden évben más tematikájú, hiszen a műsor felkért szerkesztője minden 

esetben a saját gondolatait vetíti ki magára a programra. A korábbi években mások mellett 

Sebő Ferenc, Berecz András és Kelemen László szerkesztette a műsort. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/12/31/az-elszakitott-magyar-teruleteken-fontos-cel-a-megmaradas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/az-oromhir-uzeneterol-szol-a-hagyomanyok-haza-ujevi-galamusora-a-mupaban/
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Egyidősek a rendszerváltással: Apjok Norbert szerint élni kell a szülők által 
kiharcolt lehetőséggel 
2020. január 2. – Krónika 

„Mindig hálát adok, hogy nem ebben éltem” – jelentette ki a Krónikának Apjok Norbert. Az 

idén 30 éves parlamenti képviselőt a romániai forradalom 30. évfordulója alkalmából 

faggatták arról, milyen úton-módon szerzett tudomást a születése előtti sötét világról, és 

milyennek látja a vele együtt „újjászületett”, mai Romániát. A Krónika újabb sorozatában a 

rendszerváltással egyidős nemzedék tagjait szólaltatják meg. 

 

Dombormű megáldása Esztelneken 
2020. január 3. – Háromszék  

Rendkívüli volt az idei Szent Család ünnepe az esztelneki ferences templomban, hiszen sor 

kerülhetett egy dombormű leleplezésére, megáldására, és a Szent Család oltalmába ajánlották 

a székely népviseletbe öltözött családokat. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a 

ferences rendtartomány provinciálisa, Erik testvér volt, aki azért jött Esztelnekre Szilveszter 

barát meghívására, hogy megáldja a Vargha Mihály szobrászművész által készített 

nagyméretű domborművet. 

 

Visszatekintő: ezek voltak a közvéleményt leginkább foglalkoztató témáink 
2019-ben  
2020. január 2. – Székelyhon  

Parkolás, pápalátogatás, temetőfoglalás, sportsikerek, véget nem érő medvetéma – a 

mögöttünk hagyott év székelyföldi közvéleményt leginkább érintő témáit gyűjtöttük csokorba, 

hónapokra lebontva. Közleményben jelentette be január 11-én a Vatikán, valamint a román 

államelnöki hivatal a romániai és erdélyi katolikusok által várva várt hírt, miszerint Ferenc 

pápa május 31. és június 2. között Romániába látogat, ugyanakkor felkeresi Csíksomlyót is. 

 

Sólymos: teljes mértékben teljesítettük azt, amit megígértünk 
2020. január 2. – Ma7.sk, bumm.sk 

Egy nehéz koalícióban, nem könnyű partnerekkel, bonyolult helyzetben kellett kormányoznia 

a Most-Hídnak – mondta a TASR-nek adott interjúban Sólymos László környezetvédelmi 

miniszter. Állítása szerint nem akart a párt listavezetője lenni a parlamenti választáson, de a 

kampány során mindent megtesz, hogy a párt átlépje az 5 százalékos küszöböt. „Teljes 

mértékben teljesítettük azt, amit négy évvel ezelőtt ígértünk az embereknek. Nem mondom, 

hogy nem volt nehéz” – mondta Sólymos, hozzátéve, kár lenne, ha egy olyan párt, mint a 

Most-Híd nem kerülne be a parlamentbe. Ha mégsem sikerül bejutni, a környezetvédelmi 

miniszter a választás után dönt a továbbiakról. „Biztosan nem fogok elveszni, de most csak 

egyetlen dologgal foglalkozom, hogy sikeresen szerepeljünk a választáson” – tette hozzá. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyidosek-a-rendszervaltassal-apjok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyidosek-a-rendszervaltassal-apjok
https://www.3szek.ro/load/cikk/129449/dombormu-megaldasa-esztelneken?fbclid=IwAR1GcfSI9Kc-s-NVf3get2Ybq8z0v_-ZfB3dUWiyk8gmx1X7wGYq9tfOq-s
https://szekelyhon.ro/vilag/visszatekinto-ezek-voltak-a-kozvelemenyt-leginkabb-erinto-temaink-2019-ben?fbclid=IwAR37YBeV9Abs3VptBzBhkYm5ByqaWhPVVFavElXWPRJZ-T5no20GJCiPdPc
https://szekelyhon.ro/vilag/visszatekinto-ezek-voltak-a-kozvelemenyt-leginkabb-erinto-temaink-2019-ben?fbclid=IwAR37YBeV9Abs3VptBzBhkYm5ByqaWhPVVFavElXWPRJZ-T5no20GJCiPdPc
https://ma7.sk/aktualis/solymos-teljes-mertekben-teljesitettuk-azt-amit-megigertunk
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Felvidéki magyarokat is kitüntettek Szlovákia megalakulásának 27. évfordulóján 
2020. január 2. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép 

Szlovákia megalakulásának 27. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adományozott 

Zuzana Čaputová államfő. A húsz díjazott között két felvidéki magyar személyiséget is 

kitüntettek a ma délután tartott ünnepség keretében. „Szlovákiának a sikeres fejlődéshez  

szüksége van valós és inspirációs víziókra – jelentette ki az ünnepségen a köztársasági elnök. 

Hozzátette: minden országnak szüksége van különleges személyiségekre, akik 

tevékenységükkel hozzájárulnak országuk fejlődéséhez. Zuzana Čaputová a szlovák 

törvényhozás történelmi épületében a közélet számos területén alkotó neves személyiségnek 

adományozott állami kitüntetést. A húsz kitüntetettből nyolc hölgy, ketten in memoriam 

kaptak állami kitüntetést. Az ünnepélyes ceremónián jelen volt Peter Pellegini kormányfő és 

Andrej Danko házelnök is. 

 

Rigó Konrád: A jövő Csemadoka – politikamentes közművelődési intézmény 
2020. január 2. – bumm.sk 

Legnagyobb kulturális szervezetünk, a Csemadok több mint két évtizede nem részesül alanyi 

jogon állami támogatásban és bár a szlovákiai magyarság képviselői többször voltak már 

kormányon, eddig senki sem talált, vagy keresett megoldást. Most Sólymos László 

miniszterelnök-helyettes és Rigó Konrád államtitkár levélben kereste meg a Csemadok 

tagságát. „A szlovákiai magyarság egy relatíve „nagy” kisebbségnek számít a lélekszámát és 

társadalmi strukturáltságát illetően – mondta Rigó Konrád kulturális államtitkár. Tehát van 

lehetősége, hogy a falvakban városokban létrejöjjenek kulturális fejlesztések szélesebb 

spektrumon is. Ezt a jelenlegi kulturális párbeszédet Sólymos László kezdeményezte. 

Optimistán állunk a jövőhöz, a  jövőbe nézünk. Amennyiben márciusban ott leszünk a 

kormánykoalíciós tárgyalásokon már  egy kész tervvel tudunk előrukkolni.” 

 

Cziprusz Zoltán: A magyar közösségre egy óriási kihívás vár 
2020. január 2. – Felvidék Ma 

A rimaszombati Cziprusz Zoltán megyei és városi képviselő, a Magyar Közösség Pártja 

Országos Elnökségének tagja szerint a 2019-es esztendő több jót hozott, mint rosszat. De 

vajon, hogyan tekint a 2020-as esztendő elé. „Alapvetően egy sikeres esztendőről 

beszélhetünk, ami tartalmazott rengeteg kisebb-nagyobb sikert is, helyi és országos szinten is. 

Sajnos volt egy-két szomorú pillanat is, de úgy érzem több volt a pozitív, mint a negatív 

élmény” – fogalmazta meg. 

 

Bárdos Gyula újévi beszéde: Együtt sikerül. Márciustól ott leszünk a 
parlamentben 
2020. január 2. – Körkép 

Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki magyar kulturális-közéleti szervezet, a Csemadok 

elnöke, valamint a Magyar Közösségi Összefogás listavezetője újévi beszédében a 2020-as 

évvel kapcsolatos gondolatait osztotta meg.   „Az elmúlt évben számos tekintetben 
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https://felvidek.ma/2020/01/felvideki-magyarokat-is-kituntettek-szlovakia-megalakulasanak-27-evfordulojan/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/01/02/rigo-konrad-a-jovo-csemadoka-politikamentes-kozmuvelodesi-intezmeny
https://felvidek.ma/2019/12/cziprusz-zoltan-a-magyar-kozossegre-egy-oriasi-kihivas-var/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/01/02/bardos-gyula-ujevi-beszede-egyutt-sikerul-marciustol-ott-leszunk-a-parlamentben/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/01/02/bardos-gyula-ujevi-beszede-egyutt-sikerul-marciustol-ott-leszunk-a-parlamentben/
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csalódnunk kellett az állam vezetőiben. Csalódnunk kellett a kormányban, az 

igazságszolgáltatásban és a törvényhozásban is. Számos területen értek minket, magyarokat 

is támadások. Voltak, akik himnuszunk éneklését akarták betiltani, és itt vannak az ügyek, 

amiket sokszor már észre sem veszünk, mert olyan hétköznapivá váltak. Anyanyelvünk 

másodrendűsége, a déli régiók elhanyagolása az utak, vonatok beruházások tekintetében vagy 

az a tény, hogy társadalmunkat olyan berögződések terhelik, ami miatt magyarságunk, az 

hogy magyar az anyanyelvünk és ismerünk még egy kultúrát nem előny, hanem olyasvalami, 

amit lehet, hogy nem mondunk el egy állásinterjún.” 

 

Sok család jutott saját otthonhoz a vajdasági gazdaságfejlesztési programon 
keresztül 
2020. január 2. – Pannon RTV 

Az oromhegyesi, nyolcgyermekes Kávai család is a támogatásnak köszönhetően költözhetett 

be saját otthonába. A 2019-es év legsikeresebb projektuma Vajdaságban a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési támogatása volt. A vállalkozók különböző mértékű fejlesztéseket 

eszközölhettek, a gazdák felújították gépparkjukat és termőföldet vásárolhattak, és sokan 

családi házat vehettek magyarországi segítséggel. Oromhegyesen egy nyolcgyermekes család 

is így jutott saját otthonhoz. 

 

Sikeres nappal zárták az évet Magyarkanizsán 
2020. január 3. – Magyar Szó  

Erre van tekintettel minden évben az önkormányzat, és a költségvetésbe mindig be is tervezik 

a mezőgazdasági termelők támogatását. Kedden, az év utolsó napján a városháza 

dísztermében írták alá hetvenen a támogatási szerződéseket, és ez a második alkalom volt az 

évben. Huzsvár Ervin, a magyarkanizsai községi tanács mezőgazdasággal megbízott tagja 

elmondta, hogy sikeres nappal zárták az évet, mind a mezőgazdasági termelők, mind a 

fejlesztési alap tekintetében elmondható ez. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sok-csalad-jutott-sajat-otthonhoz-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programon
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sok-csalad-jutott-sajat-otthonhoz-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programon
https://www.magyarszo.rs/hu/4186/vajdasag_magyarkanizsa/213358/Sikeres-nappal-z%C3%A1rt%C3%A1k-az-%C3%A9vet-Magyarkanizs%C3%A1n.htm
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 2. – Kossuth Rádió  

 

Személyesen jelen van a Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések megfogalmazásában 

és képviseletében, fontosnak tartja a Minority SafePack sikeres kampányát, ahogy a Székely 

Nemzeti Tanács polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének támogatását, és emellett jelentős 

lépéseket tesz, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében az új Európai Parlament 

tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal a 2019-es év 

eredményeiről és 2020 terveiről beszélgettem.  

 

A kettős mérce Romániában a mindennapi életben is tetten érhető, mint ahogy a közösségek 

és települések életében is jelen van. Oláh-Gál Elvira év elején veszi számba a lehetőségeket 

Csíkszereda polgármesterével, Ráduly Róbert Kálmánnal. 

 

Újévei köszöntőjében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a reményteljes szebb jövő képét 

vázolta fel olyan szavakkal, mint tisztelet, összefogás, az országban élő különböző emberek 

értékeinek megbecsülése. A hatásos zenei aláfestéssel előadott beszédben magyar szavak is 

előfordultak.  Részletek Iváncsik Attilától. 

 

Az  új esztendő a felvidéki Rozsnyón Petőfi Sándor születésének 197. évfordulója alkalmából 

tartott  megemlékezéssel indult. A költő1845-ben több napot töltött a városban, amit 

Útirajzok c. könyvében is megörökített. A látogatás emlékére közadakozásból emléktábla 

készült, amit az új esztendő első napján megkoszorúznak. Az ünnepségről Palcsó Zsóka 

küldött összeállítást.  

 

Több száz kilométerre Rozsnyótól, de ugyanazt a megzenésített Petőfi verset énekelték a 

marosvásárhelyi magyarok is az újév első napján a Petőfi szobornál.  Immár 18 éve, január 

elsején a Petőfi szobornál hajtanak a fejet a nemzet költőjének emléke előtt és köszöntik az új 

évet.  Erdei Edit-Zsuzsánna összeállítása. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-02_18-02-00&enddate=2020-01-02_18-40-00&ch=mr1

