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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi Péter: szorosabb lett a diaszpórában élő magyarság és az anyaország 
kapcsolata 
2020. január 6. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, hirado.hu, kormany.hu, Demokrata, 

Lokál, Orientpress, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Nagy sikereket értünk el a nemzetpolitikában 2010 óta, a diaszpórában élők és az anyaország 

kapcsolata szorosabbá vált - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa hétfőn Budapesten. A politikus - a Kőrösi Csoma Sándor-program 

júniusban a déli félteke országaiba utazó ösztöndíjasai képzésének megnyitóján - felidézte: 

2010 előtt a diaszpóra kevéssé volt a nemzetpolitika fókuszában, ám ez megváltozott, az 

anyaország több figyelmet, anyagi forrást biztosít a diaszpórában élő magyarság 

támogatására. Megjegyezte: a diaszpórában élők is érzik ezt a törődést, egyre aktívabb, 

szorosabb a kapcsolatuk az anyaországgal, többek között a Kőrösi Csoma Sándor-

programnak köszönhetően. Szilágyi Péter elmondta: a 2013-ban indult Kőrösi Csoma 

Sándor-program évről évre nagyobb sikereket ér el, az induláskor még 47 ösztöndíjas helyet 

hirdettek meg, idén már 150-et, és már nem hat, hanem kilenc hónapra szól a déli féltekére 

utazó ösztöndíjasok programszakasza. 

 

Román lapértesülés: előrehozott parlamenti választásokról egyeztet a 
kormánypárt az RMDSZ-szel 
2020. január 6. – MTI, Híradó, Hír TV 

Az év végén esedékes parlamenti választások előrehozásáról egyeztet a Romániában 

kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséggel (RMDSZ) abban a reményben, hogy a tavasszal megújítandó törvényhozás 

összetétele lehetővé tenné egy PNL-RMDSZ kormánykoalíció megalakítását - írta hétfői 

számában a liberális Adevarul című lap. A bukaresti parlamentben jelenleg a novemberben 

ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) rendelkezik a mandátumok több mint 40 

százalékával, míg az azóta kisebbségben kormányzó PNL-nek csak 20 százaléka van. A 

közvélemény-kutatások szerint azonban megfordulhatnak az erőviszonyok közöttük, ha a 

nagy többséggel újraválasztott Klaus Iohannis jobboldali államfő volt pártjának sikerülne 

előrehozott választásokat kiprovokálnia. Az Adevarul szerint Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke december végén folytatott megbeszélésükön azt mondta a PNL-t vezető Ludovic 

Orban miniszterelnöknek: az RMDSZ támogatja a parlamenti választások előrehozását azzal 

a feltétellel, hogy a kormány ne módosítsa a helyhatósági választási törvényt. A PNL és főleg a 

kisebb román pártok ugyanis az - RMDSZ által ellenzett - egyfordulós polgár-mesterválasztás 

bevezetését szorgalmazzák, azt remélve, hogy így könnyebb lesz a tavasszal megrendezendő 

önkormányzati választásokon meggátolni a helyhatóságok többségét vezető PSD elöljáróinak 

újraválasztását. 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/szilagyi-peter-szorosabb-lett-a-diaszporaban-elo-magyarsag-es-az-anyaorszag-kapcsolata
https://webradio.hu/hirek/belfold/szilagyi-peter-szorosabb-lett-a-diaszporaban-elo-magyarsag-es-az-anyaorszag-kapcsolata
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/01/06/elore-hozott-parlamenti-valasztasokrol-egyeztet-a-roman-kormanypart-az-rmdsz-szel
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/01/06/elore-hozott-parlamenti-valasztasokrol-egyeztet-a-roman-kormanypart-az-rmdsz-szel
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Diák nélkül nincs oktatás – Az erdélyi-székelyföldi helyzet számokban 
2020. január 6. – Krónika 

Ha nincs gyerek, nincs jövő – szól az alapvető demográfiai tétel, és ehhez nyugodtan 

hozzátehetjük: ha nincs diák, ha nincs oktatás, akkor nincs élhető jövő. Hogy is áll Erdély és 

Székelyföld a beiskolázási számok és az oktatási rendszer jövőjét illetően? 

 

Azonosította a Hargita megyei rendőrség a székelyföldi helységnévtáblák 
megrongálóját 
2020. január 6. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, 

Krónika, Nyugati Jelen 

Egy 30 éves, Bákó megyei férfit gyanúsít a román rendőrség azzal, hogy vasárnapra virradó 

éjjel lemázolta a magyar feliratokat a kétnyelvű helységnévtáblákon több székelyföldi 

település bejáratánál. A Hargita Megyei rendőr-főfelügyelőség hétfői közleménye szerint az 

elkövetőt „maximális operativitással és kivételes szakszerűséggel”, kevesebb mint 24 óra alatt 

azonosították. A férfi beismerte tettét. 

 

„Úgy érzem, nőtt a protestáns ember önbecsülése” 
2020. január 6. – Bihari Napló 

Csűry István királyhágómelléki református püspök a Bihari Naplónak adott, az elmúlt évet 

összegző interjújában úgy fogalmazott: a református anyaszentegyház feladatai közé tartozik 

az is, hogy odaálljon a szegények mellé, bátorítsa a gyülekezeteket, erősítse a társadalmat, 

egyéni és közösségi szinten egyaránt, a jól szervezett közös munka pedig eredményesebb. 

 

Feljelenti az EMNP a magyar helységnévtáblák bemázolóját  
2020. január 6. – MTI, transindex.ro, hirado.hu, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közösség elleni uszításért büntető feljelentést tesz a Bákó 

megyei férfi ellen. A rendőrség a székelyföldi magyar helységnévtáblák bemázolása miatt csak 

rongálás gyanújával indított eljárást hétfőn. Lőrincz Árpád, a párt udvarhelyszéki elnöke által 

aláírt közlemény szerint a 30 éves gyanúsított – aki bevallotta, hogy vasárnapra virradó 

éjszaka fekete festékszóróval bemázolta a magyar feliratokat négy Hargita és egy Maros 

megyei település kétnyelvű helységnévtábláján – nemcsak közlekedési táblákat rongált meg, 

hanem durva magyarellenes üzenetet is megfogalmazott, ami kimeríti az uszítás büntetőjogi 

fogalmát.  
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https://kronikaonline.ro/extra/diak-nelkul-nincs-oktatas-n-az-erdelyi-szekelyfoldi-helyzet-szamokban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/01/06/elfogtak-a-szekelyfoldi-helysegnevtablak-rongalojat
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/01/06/elfogtak-a-szekelyfoldi-helysegnevtablak-rongalojat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ugy-erzem-nott-a-protestans-ember-onbecsulese-2590110/
http://itthon.transindex.ro/?hir=58086&feljelenti_az_emnp_a_magyar_helysegnevtablak_bemazolojat
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Két szakszervezeti vezető aggódik Székelyföld autonómia-tervezete miatt, ezért 
kérték az elutasítását  
2020. január 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mircea Dogaru, a rendelkezési állományhoz tartozó katonai személyzet szakszervezeti 

vezetője, illetve Rodrigo Gabriel Maxim, a romániai vasúti szállítók szakszervezetének elnöke 

arra figyelmeztette hétfőn levélben a két parlamenti házelnököt, Marcel Ciolacut és Teodor 

Meleşcanut, hogy a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezet nyilvánvaló módon 

megszegi az alkotmányt és Románia NATO-, illetve és Európai Uniós csatlakozásakor tett 

vállalásait. A két szakszervezeti bizalmi arra regált, hogy 2019. december 18-án Kulcsár-Terza 

József és Biró Zsolt, akik az RMDSZ színeiben nyertek képviselői mandátumot, benyújtottak 

a parlamentbe egy törvénytervezetet, amelyben jogi személyiséggel bíró autonóm régió 

státuszt kérnek Székelyföldnek.  

 

Turos Lóránd cége vette meg a Szatmári Friss Újságot  
2020. január 6. – transindex.ro 

A megye egyetlen nyomtatott magyar nyelvű napilapját Turos Lóránd, az RMDSZ 

szenátorának cége vásárolta meg. A napilap szombati számában jelentette be a Szatmári Friss 

Újság főszerkesztője, Elek Anikó, hogy a Trade Holding Kft. eladta a kiadói jogokat a Friss 

Press Kft.-nek. Turos Lóránd elmondta, az ő cége tulajdonába került az újság. Hozzátette 

ugyanakkor: “meg akarja erősíteni a lapot”, azonban a szerkesztőségi munkába nem akar 

beleszólni.  

 

Előrehozott választások: ki mit játszmázik körülötte?  
2020. január 6. – transindex.ro 

Jelenleg emiatt feszülnek egymásnak a romániai pártok. De miért szeretné az RMDSZ is, és 

mit szólnak a kormány eddigi lépéseihez?  

 

Pénzt ígér a miniszter a medvék által veszélyeztetett települések védelmére 
2020. január 6. – szekelyhon.ro 

A háromszéki Zabolán tartott terepszemlét Costel Alexe környezetvédelmi miniszter, aki a 

látogatást követően arról számol be, hogy körvonalazódott egy olyan finanszírozási program, 

amely lehetővé teszi a medvék által veszélyeztetett települések védelmét. 

 

Erdélyi pályázati tájékoztató körúton a BGA  
2020. január 6. – szekelyhon.ro 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körutat szervez Erdélyben 

leányvállalata, a BGA Pro Transilvania vezetőinek segítségével. A találkozókon az érdeklődők 

megismerhetik a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság programjaihoz kapcsolódó, a 

BGA lebonyolításában meghirdetett pályázati programokat, a pályázás és az elszámolás 

folyamatát a NIR rendszeren keresztül. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58088
http://itthon.transindex.ro/?hir=58088
http://itthon.transindex.ro/?hir=58087
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28204&elorehozott_valasztasok_ki_mit_jatszmazik_korulotte?
https://szekelyhon.ro/aktualis/penzt-iger-a-miniszter-a-medvek-altal-veszelyeztetett-telepulesek-vedelmere
https://szekelyhon.ro/vilag/erdelyi-palyazati-tajekoztato-koruton-a-bga


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 7. 
4 

Tízezer lejes bírság a Bukaresti Dinamónak magyarellenes magatartás miatt 
2020. január 6. – szekelyhon.ro 

Tízezer lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Bukaresti Dinamo 

labdarúgócsapatot szurkolói magyarellenes, diszkriminatív magatartása miatt. A 

kivizsgálásra a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panasza alapján került sor. Tavaly, február 9-

én Sepsiszentgyörgyön rendezték meg a Sepsi OSK és a Bukaresti Dinamo labdarúgó-

mérkőzést, ezalatt a bukaresti csapat szurkolói folyamatosan a „Kifelé a magyarokkal az 

országból!” szlogent skandálták, valamint egy molinót függesztettek ki, amin a következő 

szerepelt: „Csak Románia, csak Bukaresti Dinamo, autonómia nélkül a román földeken” 

(„Doar România, doar Dinamo București fără autonomie în ținuturile românești”).  

 

Magyar jövőt terveznek a Via Nova ICS gömör-nógrádi szervezetei 
2020. január 6. – Ma7.sk 

Rendkívüli év lesz a 2020-as, hangzott el Rimaszombatban a Via Nova Ifjúsági Csoport 

gömör-nógrádi szervezeteinek évértékelőjén. Négy járásban több mint 40 alapszervezete és 

ma már több mint 600 tagja van az ifjúsági csoportnak, amely országos szinten is a 

legaktívabbak közé tartozik. 

 

Miért jobb kint? – kérdések a külföldön élő felvidéki magyarokhoz 
2020. január 6. – Felvidék Ma 

Az Összefogás – amelyből a Magyar Közösség Pártjával való sikeres tárgyalásokat követően a 

Magyar Közösségi Összefogás nevű választási formáció alakult – még tavaly decemberben 

készített egy weboldalt, amellyel a külföldön élő felvidéki magyarokat kívánják megszólítani. 

Az applikáció célja az, hogy felhívja a külföldön élő (vagy a szavazáskor külföldön tartózkodó) 

nemzettársaink figyelmét: szlovák állampolgárokként nekik is joguk van részt venni a 

parlamenti képviselők február 29-i megválasztásán. 

 

Kedden kezdődik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körútja 
2020. január 6. – Felvidék Ma 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körutat szervez felvidéki leányvállalata, 

a BGA Felvidék vezetőinek közreműködésével. A találkozókon az érdeklődők megismerhetik a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság programjaihoz kapcsolódó, a BGA lebonyolításában 

meghirdetett nyílt pályázatokat, a pályázás és az elszámolás folyamatát a NIR rendszeren 

keresztül. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tizezer-lejes-birsag-a-bukaresti-dinamonak-magyarellenes-magatartas-miatt
https://ma7.sk/videok/magyar-jovot-terveznek-a-nova-ics-gomor-nogradi-szervezetei
https://ma7.sk/videok/magyar-jovot-terveznek-a-nova-ics-gomor-nogradi-szervezetei
https://felvidek.ma/2020/01/a-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-palyazati-tajekoztato-korutja/
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A razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon 
2020. január 6. – Vajdaság MA 

A 78 évvel ezelőtti razzia áldozataira emlékeztek ma a Topalov-raktárban Csúrogon. A ma 

már múzeumként működő egykori vesztőhelyen megtartott közös ima után a Tisza-parti 

emlékműnél is fejet hajtottak a megjelentek az ártatlan áldozatok emléke előtt. A Sajkás-

vidéken elkövetett események felelőseit még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti 

Magyarországon felelősségre vonták. A második világháború után pedig Budapest kiadta 

Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket. 

 

Izgalmas táborok a VM4K-ban 
2020. január 6. – Pannon RTV, Magyar Szó  

Középkori apródtábort, valamint Digitális fejlesztés 3D-ben és A repülő Vucsidol címmel 

szervezett táborokat erre a hétre Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális 

Központ. A gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendezett, mától szombatig tartó 

táborokban összesen közel 100 gyermek vesz részt. Három tábor vette kezdetét a VM4K 

épületében. 

 

Jótékonysági árverés a kárpátaljai rákbeteg gyermekek javára 
2020. január 6. – Kárpátalja 

Példás összefogásról tett tanúbizonyságot az év elején a Pro Arte-Munkács civil szervezet, a 

Teréz Anya Jótékonysági Alapítvány, a Munkácsi Polgármesteri Hivatal és a Munkácsi 

Drámai Színház. Történt ugyanis, hogy a munkácsi Teréz Anya Jótékonysági Alapítvány 

segítséget kért Matl Péter munkácsi képzőművésztől, hogy amennyiben módjában áll, 

támogassa a daganatos megbetegedések ellen harcoló gyermekeket. A művész úr 

természetesen nem késlekedett, és saját műveit felajánlva szervezett jótékonysági árverést a 

rászorulók számára. 

  

Babják Zoltán:„…bízom a pozitív változásokban” 
2020. január 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Nem könnyű manapság átvészelni egy-egy napot, hónapot, évet. Nincs ez másként az 

intézmények, hivatalok esetében sem. A városvezetők vállára sok teher nehezedik, s mindenki 

a saját lehetőségei szerint igyekszik megoldani a felmerülő problémákat, a feladatokat. 

Babják Zoltán hét éve igazgatja Beregszászt, s ez alatt az idő alatt sok pozitív változás 

tapasztalható a Vérke-parti városban. A polgármester maximalista, magasra tette a mércét, 

sohasem elégedett teljesen. A minap arra kértük, értékelje az elmúlt esztendőt, és árulja el, 

mit vár 2020-tól. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24585/A-razzia-aldozataira-emlekeztek-Csurogon.html
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/izgalmas-taborok-vm4k-ban
http://karpataljalap.net/2020/01/06/jotekonysagi-arveres-karpataljai-rakbeteg-gyermekek-javara
https://kiszo.net/2020/01/06/babjak-zoltanbizom-a-pozitiv-valtozasokban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 6. – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyen tartotta idei első küldöttgyűlését a Székely Nemzeti Tanács.  A 

Kultúrpalotában a rendezvény első részében megemlékeztek a madéfalvi veszedelem 256. 

évfordulójáról, majd a széki küldöttek több határozatot fogadtak el, köztük egy Felhívást 

a  nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés támogatására, valamint egy új 

kitüntető cím létrehozásáról és  adományozásáról is döntöttek.  

 

A magyar helységnévtáblákat megrongálása nem ritkaság Erdélyben. Az év is így kezdődött, 

de lehet ezt akár  egy átlagos napnak is tekinteni,  mondja a Hargita Megyei Önkormányzat 

elnöke. 

 

Deli Andor, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője immár második mandátumát tölti 

Brüsszelben. Fél évvel a megbízatási idő megkezdése után Ternovácz István kérdezte terveiről 

az ünnepekre haza látogató képviselőt. 

 

Sikeres évet zárt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány, közel 

39 000 pályázatot fogadtak be, melyek között pedagógusok és orvosok bérkiegészítése, 

valamint iskolás gyermekek étkeztetési támogatásai is szerepeltek. Gulácsy Géza igazgató 

hangsúlyozza: igyekeznek bővíteni a támogatottak körét, hogy minél több kárpátaljai magyar 

életkörülményét javítsák, ezáltal is csökkentsék a kivándorlási kedvet.  

 

Elkezdődött a déli féltekére induló 36 Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjas képzése 

Budapesten, a Duna Palotában. A kormány 2010 óta különös figyelmet fordít a diaszpórában 

élő magyarságra, ennek fontos eleme, hogy a fogadó szervezetek igényeinek megfelelő 

tudással és képzettséggel rendelkező személyt küld a térségbe.  

 

52 nap alatt több mint 7.690 km-t tett meg kerékpárral Vörös Tamás délvidéki fiatalember. A 

Magyarkanizsa mellett Oromhegyesről kilenc országon át tekert, hogy megkerülje a 

Kaukázust. Rengeteg élménnyel tért haza, de máris egy új kerékpárutat tervez.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-06_18-02-00&enddate=2020-01-06_18-40-00&ch=mr1

