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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„A történelmet ne játsszuk újra, főleg ne egy vesztes történetet” 
2020. január 6. – Nagy Gábor – Magyar Hírlap  

Szeretnénk, ha a trianoni emlékév nem a gyászról, önmagunk sajnáltatásáról és csak a múltba 

tekintésről szólna – fogalmazott a Magyar Hírlapnak adott interjúban Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Hangsúlyozta: december 1-jén mi 

soha nem fogunk magyar zászlókkal ünnepelni, de szomszédainkkal találhatunk olyan közös 

történeti eseményeket, melyekre lehet építeni. Kiemelte: Az Országgyűlés döntött arról, hogy 

2020 – megemlékezve a trianoni békediktátum századik évfordulójáról – a nemzeti 

összetartozás éve lesz. Emellett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága az Erős 

magyar közösségek éve nevű tematikus programsorozatot fogja lebonyolítani. Ezzel az a 

célunk, hogy a száz évvel ezelőtti történelmi folyamatokat, eseményeket minél szélesebb 

körben megismertessük, azokról méltó módon megemlékezzünk, sőt az sem árt, ha ezekkel 

szomszédaink is megismerkednek – emelte ki.  

 

Portál az összmagyarságért 
2019. január 6. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

Egyéni történetek, magyar sikersztorik, pályázatok és a legfrissebb hírek is megtalálhatók a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság gondozásában elindult Kulhonimagyarok.hu portálon. Azóta 

több mint félmilliós Facebook-eléréssel, tízezres rajongótáborral és dinamikusan bővülő 

olvasottsággal is büszkélkedhetnek. Azért hoztuk létre az oldalt, hogy egy helyen 

megtalálhatóak legyenek azok az események, programok, pályázatok, hírek, amelyek egy 

adott időszakban történnek a Kárpát-medencei és a diaszpóramagyarság körében – mondta 

lapunknak Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, kiemelve: szimbolikus, 

hogy a honlap nem régiós bontásban, hanem egyben mutatja be az egyes nemzetrészeket 

érintő híreket, érzékeltetve, hogy mindez az összmagyarságról szól, éljen bármely pontján a 

Kárpát-medencének vagy a világnak. 

 

Fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot több helységnévtáblán is 
Udvarhelyszéken 
2020. január 5. – MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Ma7.sk 

Egyelőre ismeretlen elkövetők Székelyudvarhelyen, Máréfalván és Székelyszentléleken is 

befestették a helységnévtáblák egy részét szombatról vasárnapra virradóra. Mivel kizárólag a 

települések magyar elnevezését fújták be fekete festékkel, feltételezhetően nemzetiségi 

vonatkozása is van a cselekménynek, magyarellenes provokációról lehet szó.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/fekete-festekszoroval-fujtak-le-a-magyar-feliratot-tobb-helysegnevtablan-is-udvarhelyszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/fekete-festekszoroval-fujtak-le-a-magyar-feliratot-tobb-helysegnevtablan-is-udvarhelyszeken
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Székely zászlók Székelykeresztúr főterén 
2020. január 3. – szekelyhon.ro 

Nagy felháborodást váltott ki a Facebbokon, hogy december 1-jén négy román zászlót tűzött 

ki Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala a kisváros főterére, de Rafai Emil polgármester 

már akkor jelezte, hogy a kölcsönös tisztelet elvén a székely szimbólumokra is hangsúlyt fog 

fektetni. Ennek tett eleget karácsony napján, amikor négy székely lobogót emeltek a magasba, 

amelyek január 6-ig, a hivatal első munkanapjáig maradnak ott. „Úgy gondolom, mindennek 

megvan az ideje és a helye. A kölcsönös tisztelet elve alapján tűztük ki korábban a román 

zászlókat, most pedig a saját szimbólumainkat emeltük a magasba az egyházi és újévi 

ünnepekre való tekintettel. Ezt jelenti ugyanis a normalitás. A székely lobogókkal, az előző 

évhez hasonlóan nemzeti önérzetünket szeretnénk megerősíteni a 99 százalékban magyarok 

által lakott településen” – fogalmazott a tisztségviselő. 

 

A nyilvánosság szerepe a romániai rendszerváltásban 
2020. január 5. – Gazda Árpád – Krónika  

Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor 1989. december 20-án azzal kezdte az utolsó 

televíziós beszédét, hogy december 16-17-én Temesváron „huligán elemek csoportjai egy 

törvényes bírósági ítélet végrehajtásának a megakadályozása szándékával” megbontották a 

rendet, állami intézményeket támadtak meg, üzleteket raboltak ki. Ugyanebben a beszédben 

kitért arra is, hogy „a budapesti rádió és más országok rádiói e nemzetellenes, terrorista 

akciók idején féktelen, befeketítő hazugságkampányt indítottak az ország ellen”. A diktátor 

fasiszta provokációról, terrorista jellegű, imperialista, irredenta akciókról, az ország területi 

egységének a megbontási szándékáról beszélt, és védekezésre szólította fel a hadsereget.  

 

Fellendülőben a turizmus Maros megyében  
2020. január 5. – Székelyhon 

Több turista éjszakázott Marosvásárhelyen 2019-ben, mint az azt megelőző években. A 

vendégéjszakák száma meghaladta az egymilliót, ami a 2018-as adatokkal összevetve 10 

százalékos emelkedést jelent, míg az itt megfordultak száma is mintegy 30 ezerrel nőtt. A 

külföldről vagy az ország más régióiból ide látogatók átlagban két éjszakát töltöttek 

valamelyik Maros megyei szállodában vagy panzióban.  

 

Bugár szerint a választáson az is eldől, „orbanizálódik-e“ az ország 
2020. január 3. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke szerint az MKP és a Most-Híd egyesülése gyengítette volna a 

magyarországi kormánypárt, a Fidesz itteni befolyását. Ezt a TASR-nek adott interjúban 

jelentette ki a pártelnök, és hozzátette, hogy a két fél együttműködési megállapodását már 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-zaszlok-szekelykeresztur-foteren
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nyilvanossag-szerepe-a-romaniai-rendszervaltasban
https://szekelyhon.ro/aktualis/fellenduloben-a-turizmus-maros-megyeben
https://ma7.sk/aktualis/bugar-szerint-a-valasztason-az-eldol-orbanizalodik-e-az-orszag
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előkészítették, de az MKP végül elutasította. Bugár szerint az idei parlamenti választáson az is 

eldől, hogy „orbanizálódik-e” a szlovákiai magyar politikai képviselet. Végül a Most-Híd az 

MKDSZ-szel, a Šanca párttal és a Szlovákia Roma Kezdeményezéssel állapodott meg, a párt 

jelöltlistáján rajta vannak a Szlovákiai Siketek és Nagyothallók Szövetségének képviselői is. 

Bugár úgy ítéli meg, hogy az MKP ezzel a döntéssel eldobta a történelmi esélyt. Bugár szerint 

a megállapodás azt is jelentette volna, hogy megszűnik a magyarországi befolyás. 

 

A magyarság helyzete a tisói Szlovákiában 
2020. január 3. – Ma7.sk 

Megjelent a tavaly indult 100 év 100 percben c. ismeretterjesztő sorozat második évada, 

amely az elmúlt 100 év fontos eseményeit dolgozza fel. Az új évad interaktív előadásokban 

foglalkozik a második világháború alatti politikai helyzettel, sporttal, áttekintést nyújt a 

magyar sajtótermékekről, hogyan változtak a szlovákiai magyarok demográfiai mutatói stb. A 

sorozat első része került bemutatásra a Fórum Kisebbségkutató Intézet közösségi oldalán, 

amelyben Simon Attila történész beszél a magyarság helyzetéről a tisói Szlovákiában. 

 

Őry Péter szerint a Most-Híd Magyarország miniszterelnökével riogatja a 
szlovákiai magyar választókat 
2020. január 4. – Ma7.sk 

A Most-Híd ellenségképeket gyárt és Magyarország miniszterelnökével riogatja a szlovákiai 

magyar választókat – reagált Őry Péter, az MKP Országos Tanács elnöke a Most-Híd 

vegyespárt elnökének azon kijelentésére, miszerint az idei parlamenti választáson az is eldől, 

hogy „orbanizálódik-e” a szlovákiai magyar politikai képviselet. Őry: a jövőt tartom 

fontosnak, nem az ellenségképek gyártását. Bugár kijelentéseire reagálva Őry Péter, az MKP 

Országos Tanácsának elnöke a ma7 megkeresésére kifejtette: mindazok a politikai szereplők, 

aki Magyarország miniszterelnökével riogatják a szlovákiai magyar választókat a nemzet 

sokszínűségnek elutasítása mellett bizonyságát adják önös félelmeiknek is.” Az MKP-s 

politikus szerint az ellenségképek gyártása nem lehet megfelelő politikai irány, a változástól 

való félelem pedig rossz tanácsadó. 

 

Miért ér kevesebbet a csallóközi magyar? Őry Péter és Balódi László vitája az 
önkormányzatiságról 
2020. január 4. – Ma7.sk 

A Pátria Rádió szombat délelőtti műsorának vendége volt Őry Péter (MKP), 

Csallóközcsütörtök, illetve Balódi László (Most-Híd), Nemeshódos polgármestere. Jók, vagy 

elhibázottak voltak az országos politika önkormányzatokat érintő döntései? Balódi szerint a 

Híd által kezdeményezett törvénymódosítás, amely növelte a természetes személyek 

adómentes alapját nem jelentett komoly érvágást az önkormányzatoknak, de érzékelhető 

segítséget jelentett a polgároknak. Csallóközcsütörtök polgármestere szerint az 

önkormányzatokat érintő probléma rendszerszintű, hiszen a bevételek lassabban nőttek, mint 

a kiadások, abból adódóan, hogy bár állami jogkörök kerültek az önkormányzatokhoz, de a 
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https://ma7.sk/aktualis/a-magyarsag-helyzete-a-tisoi-szlovakiaban-videoval
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-szerint-a-most-hid-magyarorszag-miniszterelnokevel-riogatja-a-szlovakiai-magyar
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-szerint-a-most-hid-magyarorszag-miniszterelnokevel-riogatja-a-szlovakiai-magyar
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fiskális decentralizáció tulajdonképpen máig nem valósult meg. Őry Péter hangsúlyozta, az 

országos döntéshozók nem értik az önkormányzatok helyzetét, de úgy tűnik, hogy nem is 

érdekli őket. 

 

Soós Tibor: Tanuljunk meg becsülettel nyerni és tisztességgel veszíteni 
2020. január 4. – Ma7.sk, Új Szó 

Soós Tibor komáromi edző neve közel négy évtizedes áldásos tevékenysége során összeforrt a 

(cseh)szlovákiai kajakkal. A legtehetségesebb tanítványai világbajnokságokon és olimpiákon 

szereztek érmeket. Nagyszerű munkájával méltán érdemelte ki Čaputová államfő figyelmét, 

akitől a napokban a Ľudovít Štúr-érdemrend második fokozatát vehette át. Kitüntetése 

kapcsán szívesen adott interjút a Ma7.sk-nak. 

 

„Nemcsak engem sértettek meg, hanem a Szlovákiában élő magyarokat is” – 
Falathová beadványt nyújt be az őt elbocsátó múzeum ellen 
2020. január 5. – Ma7.sk 

Egy olyan államban, amely demokratikusnak hirdeti magát, nincs helye annak, hogy valakit 

csak azért rúgjanak ki a munkahelyéről, mert más véleményen van, mint a munkatársai – véli 

Zuzana Falathová, aki bízik abban, hogy győzni fog az igazság, ezért beadványt nyújt be az őt 

elbocsátó Pozsonyi Városi Múzeum ellen. Több mint egy hónap telt el a Magyar Hírlapban 

megjelent interjú óta, melyben az elbocsátott muzeológusnő, Zuzana Falathová elmesélte, 

nézetei miatt kiközösítették és diszkriminálták, végül pedig elbocsátották munkahelyéről. 

 

A magyar kormánytámogatást iskolákra és templomokra költi a református 
egyház 
2020. január 3. – Új Szó 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar kormány a futballklubok mellett a szlovákiai 

református egyháznak is jelentős támogatást nyújtott. A több mint 5,2 millió eurót 

templomok felújítására és iskolák fejlesztésére fordítják. Géresi Róbert, a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese kérdésünkre elmondta, az 5 214 000 

eurónak megfelelő magyarországi közpénzt az egyház tulajdonában lévő iskolák, 

parókiaépületek és műemléktemplomok felújítására fordítják. 

 

Önállóan indul a választásokon, de a haladókkal lépne koalícióra a VMSZ 
2020. január 3. – Pannon RTV 

Önállóan indul, de a választások után a Szerb Haladó Párttal lépne koalícióra a Vajdasági 

Magyar Szövetség - erősítette meg a Pannon RTV-nek Pásztor István. A VMSZ elnöke a 

Híradó Plusz vendégeként elmondta: Szerbia uniós csatlakozása a következő 4 évben fel fog 

gyorsulni. Ez azt jelenti, hogy erőteljes törvényalkotás következik. A politikus szerint fontos, 

hogy a VMSZ ott legyen ebben a folyamatban. Az önkormányzati választásokról szólva 
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Pásztor elmondta: mindenhol megpróbálnak magyar polgármestert biztosítani, ahol ezt a 

magyarok lakosságon belüli aránya lehetővé teszi.  

 

A népzene összeköt 
2020. január 6. – Magyar Szó 

Vasárnap ért véget a hetedik Vajdasági Népzenész Találkozó, amelynek ez alkalommal a 

kishegyesi Kátai Vendégház biztosított helyszínt. A háromnapos rendezvénynek csaknem 

harminc résztvevője volt számos vajdasági településről, valamint az anyaországból is. Az idén 

három neves előadó érkezett a népzenei találkozóra – mondta el lapunknak Juhász Gábor, az 

esemény fő szervezője. 

 

A kishegyesi művelődés egy éve 
2020. január 6. – Magyar Szó 

A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület igen erős lábakon álló egyesület, amelyben 

számos szakcsoport tevékenykedik. Elmondható, hogy a falu életének meghatározó szereplői. 

Linka B. Gabriella, az egyesület elnöke összegezte az elmúlt év tevékenységét. 

 

Tartani kell a színvonalat! 
2020. január 6. – Magyar Szó 

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester hagyományos évértékelőjében számos olyan 

témát érintett, amelyek az önkormányzat hatáskörébe tartoznak. A mögöttünk álló 2019-es 

évet sikeresnek ítélte, és hangsúlyozta, hogy azt a színvonalat kell elsősorban megtartani, 

amit eddig sikerült elérni, ugyanakkor tervekből sincs hiány. 

 

20 éve a kárpátaljai magyar ifjúságért 
2020. január 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Két évtizedes fennállását ünnepelte a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

(KMDFKSZ). A nagyszabású találkozóra a húsz év minden elnökségi és aktív tagja meghívást 

kapott. A kivételes eseményen Lizanec Péter, a diákszervezet magalakulásának 

kezdeményezője, illetve a KMDFKSZ megjelent egykori elnökei mondtak köszöntőt, majd 

felidézték az itt eltöltött idő alatt szerzett legkedvesebb és legemlékezetesebb élményeiket. 

 

Zoran Milanovic, az ellenzéki szociáldemokraták jelöltje győzött 
2020. január 6. – MTI, hirado.hu, gondola.hu, Magyar Nemzet 

A hivatalos eredmények szerint Zoran Milanovic volt kormányfő, az ellenzéki 

Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje nyerte meg a horvátországi elnökválasztás vasárnap 

tartott második fordulóját. A horvát választási bizottság majdnem végleges adatai alapján 

Milanovic a szavazatok 52,7 százalékát, Kolinda Grabar-Kitarovic leköszönő államfő, a 
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jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje pedig 47,30 százalékát szerezte 

meg. Két héttel ezelőtt, az elnökválasztás első fordulójában is Milanovic győzött: akkor a 

voksok 29,55 százalékát gyűjtötte be, míg Grabar-Kitarovic 26,65 százalékkal került a 

második helyre. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 3. - Kossuth Rádió 

 

A  marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatának oktatói másodfokon is elvesztették 

azt a pert, amelyet az orvosi  és a román tannyelvű Petru Maior egyetem egyesítése ellen 

indítottak.  A magyar oktatók szerint  nem volt szabályos az a szenátusi ülés, amelyen az 

egyesítésről döntöttek, mert  a hiányzó szenátusi tagokat a szavazás előtt pótolták újakkal. A 

bíróság szerint azonban nem sérült a magyar oktatók érdeke a két egyetem 

egybeolvasztásával - mondja Szabó Béla professzor, a MOGYE magyar tagozatának vezetője. 

 

A Kárpát-medencében a magyar-magyar kapcsolatokon túl – amelyet a nemzetpolitikai 

államtitkárság koordinál, - a szomszédos országok kormányaival is párbeszédet kell folytatni 

– ez a magyar nemzetpolitika két pólusa. Az utóbbival a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

foglalkozik, konkrétan a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos, Kalmár Ferenc, aki 

egyben Magyarország képviselőjeként társelnöke a szomszédos országokkal közösen 

létrehozott kisebbségi vegyes bizottságoknak. Már a titulusát sem egyszerű elmondani, ahogy 

a bizottságokban végzett munkája is nagyon összetett, és nem mindig gyümölcsöző. Az elmúlt 

évről beszél Kalmár Ferenc miniszteri biztos.  

 

Sikeres évet zárt az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ. Évről évre növekszik a 

pályázók és a nyertes pályázatok száma, annak ellenére, hogy az Alapítvány működését az 

ukrán állam igyekszik megnehezíteni. Berki Marianna irodaigazgató beszél az elért 

eredményekről és az elmúlt év nehézségeiről.  

 

Szerbiában még javában tart az iskolásoknak a téli szünet, de most ünneprontóként a 

tankönyvekről lesz szó a következő percekben. Miként jelenik meg a nemzeti történelem a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-01-03_18-02-00&enddate=2020-01-03_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 6. 
7 

délvidéki magyar diákoknak írt tankönyvekben? Egyáltalán milyen módszertan szerint 

oktatják a történelmet a szerbiai általános és középiskolákban? Mészáros Zoltán történésszel, 

a szabadkai történelmi levéltár fő levéltárosával válaszol. 

 

Az óév utolsó vasárnapján rendezték meg a Pécskai Disznótort, azaz a   hagyományos 

böllérfesztivált. Ez volt a jubileumi, 10. rendezvény az Arad megyei településen. A környékén 

élő valamennyi nemzetiség bemutathatta a disznóvágási szokásait: román, magyar, szlovák és 

szerb ízek szerint készültek a hurkák, kolbászok, a disznósajtok és gömböcök. 

 

Kárpát Expressz 
 
2020. január 5. – Duna World 

 

A gyergyószentmiklósi csontfaragómester, Bíró Gyula 

Bíró Gyula székelyföldi műhelyében több mint fél évszázada örömmel zajlik a műalkotás. A 

76 éves Gyula bácsi kézműves. Már gyerekkorában is szerette a barkácsolást, aztán mikor 

családfőként házépítésbe kezdett, meglelte szenvedélyét is.  

 

Egy délvidékre visszaköltöző család és kedvencei 

A törökkanizsai Domonkos család ma már hat szánhúzó Husky boldog tulajdonosa. A 

fotelben összegömbölyödő Queenie annak idején Budapestre is Ágival és Lacival tartott, akik 

2009-ben úgy döntöttek, visszatérnek délvidéki szülőfalujukba. 

 

65 éves a csallóközi táncegyüttes 

A magyar néptánc hagyományait őrző együttes 65 évvel ezelőtt Pozsonypüspökiben alakult, 

majd Somorjára került, végül pedig a Csallóköz szívébe. Valamikor itt kezdte táncos karrierjét 

az együttes jelenlegi vezetője, Oláh Attila is, akinek élete minden pillanatát a néptánc tölti ki. 

 

Boér Imre, az úzvölgyi veterán 

Több éves kihagyás után ismét ellátogatott a 75 éve történt szovjet katonai betörés emlékét 

őrző úzvölgyi katonai temetőbe a baróti Boér Imre bácsi, aki annak idején leventeként vett 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-01-05-i-adas-3/
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részt a háborúban. Imre bácsit otthonában látogattuk meg, ahol részletesen beszámolt arról, 

hogyan vezényelték katonai kiképzésük után Sepsiszentgyörgyről Úz völgyébe.  


