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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Rétvári: a nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva 
2020. január 7. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, hirado.hu, Lokál, Hír Tv, Propeller, Felvidék 

Ma 

A nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva – hangoztatta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Mosonmagyaróváron, a nemzeti 

összetartozás évének ünnepélyes megnyitóján. Rétvári Bence a piarista iskolában rendezett 

ünnepségen kijelentette: a trianoni békediktátum következtében az elmúlt száz évben a 

magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásáról, az újrakezdési képességéről és az 

alkalmazkodni tudásáról tett tanúbizonyságot. Az Alaptörvény – folytatta – a legmagasabb 

szintre emelte a nemzeti összetartozás eszméjét, ami azért volt fontos, mert 2004-ben a 

magyar politika jelentős része a határon túli magyarok ellenében politizált. Mindnyájunk 

közös felelőssége, hogy a határon túli magyarok érdekeiért kiálljunk, mert ha mi magunk nem 

állunk ki a magyarokért, akkor ezt senki nem fogja megtenni – fogalmazott. 

 

Szilágyi: 36 fiatal utazik a déli félteke országaiba 
2019. január 7. – Pannon RTV 

A Pannon Rádiónak nyilatkozva Szilágyi Péter miniszteri biztos elmondta: márciusban 36 

fiatal utazik Latin-Amerikába, Dél-Afrikába, Ausztráliába illetve Új-Zélandra a diaszpórában 

elő magyar közösségekhez. Ausztráliába összesen 18 ösztöndíjas utazik, ahol több délvidéki 

származású magyar él. Tehát itt kimondottan délvidéki magyar közösségeknek segítenek 

majd a fiatalok - emelte ki a miniszteri biztos. „Most a 36 fiatal már nem hat hónapra megy ki 

a déli félteke országaiba, ahogy eddig, hanem itt is bevezettük a kilenc hónapot” – tette hozzá. 

 

Erőt meríteni a múlt megpróbáltatásaiból – a madéfalvi vérengzésre 
emlékeztek 
2020. január 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szentmisével és ünnepi megemlékezéssel idézték fel a 256 évvel ezelőtti eseményeket 

Madéfalván. A szónokok leginkább a kitartást, a helytállást és a megmaradást állították 

beszédeik középpontjába, felidézve a világ számtalan országába szétszóródott bukovinai 

székely népcsoport és a moldvai csángók sorsát. Pánczél Károly, a Fidesz országgyűlési 

képviselője, a Nemzeti Összefogás Bizottságának elnöke elmondta: „Csoda, hogy itt vagyunk, 

hogy magyarul beszélünk, hogy meg tudunk emlékezni a hajdani áldozatokról. Elég csak a 

XX. század eseményeire visszatekintenünk, a két pusztító háborúra, Magyarország 

felszabdalására, a felszabadításnak nevezett megszállásra, a munkatáborokra emlékeznünk.” 

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a magyar országgyűlés 2020-at a magyar összatartozás 

évének nyilvánította. „Nem gyászévet akarunk hirdetni. A gyászon túl kell lépni. Azt 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/retvari-bence-a-nemzeti-osszetartozas-minden-magyarba-bele-van-irva-7648931/
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/szilagyi-36-fiatal-utazik-deli-felteke-orszagaiba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120674-er-t-meriteni-a-mult-megprobaltatasaibol-a-madefalvi-verengzesre-emlekeztek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120674-er-t-meriteni-a-mult-megprobaltatasaibol-a-madefalvi-verengzesre-emlekeztek
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mondtuk: legyen egy nap megemlékezés és legyen 364 nap összetartozás!” – emelte ki a 

politikus, hozzátéve: „elvárjuk a szomszéd népektől, hogy tisztelettel legyenek irántunk”.  

 

Soltész: a nemzetiségeknek nyújtott támogatásoknak a szülőföldön maradást 
kell szolgálniuk 
2020. január 7. –MTI, Híradó, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, KDNP 

A nemzetiségeknek nyújtott támogatásoknak a szülőföldön való megmaradást és a 

nemzetiségi közösségek megerősítését kell szolgálniuk - hangoztatta kedden a szlovének lakta 

Rába-vidéken található Apátistvánfalván az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkár. A térségbe szánt idei kormányzati támogatásokról tartott sajtótájékoztatón 

Soltész Miklós közölte: ebben az évben 90 millió forint többlettámogatást nyújtanak az 

Országos Szlovén Önkormányzatnak az általuk legfontosabbnak tartott fejlesztésekhez, 

folytatják az óvoda- és iskolaépítési programot, így a felsőszölnöki iskola után rövidesen 

bővülhet az apátistvánfalvai kéttannyelvű általános iskola, valamint segíteni kívánják az 

apátisvánfalvai katolikus templom külső, majd belső felújítását is.  

 

Kulcsár Terza József: az autonómiaellenes szakszervezeti vezetők az 
árnyékhatalom részei  
2020. január 7. – maszol.ro 

„A bukaresti parlamentbe benyújtott, Székelyföld autonómia statútum ellen tiltakozó két 

szakszervezeti vezető vagy beteg, vagy jól megfizetik őket” - reagált kedden Kulcsár Terza 

József háromszéki parlamenti képviselő, aki szerint az mindenen túl van, hogy a téma 

kapcsán a két szakszervezeti bizalmi fegyveres konfliktust vizionál. Az RMDSZ színeiben 

képviselői mandátumot szerzett háromszéki MPP-s politikus sajtótájékoztatón kifejtette: 

aggodalommal olvasta, hogy hétfőn két román szakszervezeti vezető levélben fordult a 

parlament két házának elnökeihez, és elítélik a Székelyföld területi autonómiájáról szóló 

törvénytervezetet benyújtó Kulcsár Terza Józsefet és Biró Zsoltot. „Aggasztó, hogy 

folyamatban lévő bűnügyként beszélnek arról, hogy két képviselő benyújtotta a parlamentben 

az autonómia tervezetet. Elképzelhetetlen, hogy képviselőként ne lenne jogom 

törvénykezdeményezéssel fordulni a parlamenthez”- nyilatkozta a háromszéki politikus.  

 

Egy híján száz tervezetet nyújtott be eddig a mandátumában Szabó Ödön 
képviselő  
2020. január 7. – maszol.ro 

Ebben a mandátumában 99 törvénykezdeményezést nyújtott be kezdeményezőként vagy 

társkezdeményezőként Szabó Ödön RMDSZ-esz Bihar megyei parlamenti képviselő, ezek 

közül 30 már megjelent a Hivatalos Közlönyben. A politikus a keddig nagyváradi 

sajtótájékoztatóján készítette el megbízatásának mérlegét. Szabó Ödön elmondta: a 30 

tervezet közül 15-öt fogadott el a parlament Szavai szerint fő területe a tanügy volt, és arra 

törekedett, hogy a kezdeményezéseket konszenzussal, más pártok is támogassák.  

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/07/soltesz-a-nemzetisegeknek-nyujtott-tamogatasoknak-a-szulofoldon-maradast-kell-szolgalniuk
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/07/soltesz-a-nemzetisegeknek-nyujtott-tamogatasoknak-a-szulofoldon-maradast-kell-szolgalniuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120669-kulcsar-terza-jozsef-az-autonomiaellenes-szakszervezeti-vezet-k-az-arnyekhatalom-reszei
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120669-kulcsar-terza-jozsef-az-autonomiaellenes-szakszervezeti-vezet-k-az-arnyekhatalom-reszei
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120663-egy-hijan-szaz-tervezetet-nyujtott-be-eddig-a-mandatumaban-szabo-odon-kepvisel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120663-egy-hijan-szaz-tervezetet-nyujtott-be-eddig-a-mandatumaban-szabo-odon-kepvisel
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Szolgálati lakásra pályázhatnak Marosvásárhelyen az egyetemi oktatók és a 
rezidens orvosok  
2020. január 7. – transindex.ro 

A Studium–Prospero Alapítvány a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával pályázatot hirdet állami egyetemeken dolgozó oktatók, 

valamint rezidens orvosok számára egy kétszobás lakás elfoglalására a marosvásárhelyi 

Tanári Lakások Szakkollégiumban februári beköltözéssel.  

 

A romániai demokrácia története nyolc villanásban. De hol vannak a magyarok? 
2020. január 7. – transindex.ro 

A Recorder egy háromórás dokumentumfilmmel ünnepelte a 30 éves demokráciát. Érdekes 

képet vázol fel, amit akkor is érdemes megnézni, ha elég sokan bírálták és kimaradtak belőle 

a kisebbségek is.  

 

Felmérések: szárnyal a Nemzeti Liberális Párt Klaus Johannis győzelme óta  
2020. január 7. – maszol.ro, Krónika 

Két decemberi felmérés is azt mutatja, hogy a kormányváltás és Klaus Johannis államfő 

novemberi újraválasztása óta látványosan megnövekedett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

támogatottsága: a jelenlegi kormánypártra most kétszer annyian szavaznának, mint egy évvel 

ezelőtt. Az IMAS közvélemény-kutató intézet által decemberben végzett, az Europa FM rádió 

által hétfőn ismertetett legutóbbi felmérés szerint a november óta kormányon lévő PNL az 

érvényes voksok 45 százalékára számíthatna, ha most rendeznék a parlamenti választásokat. 

Két hónappal korábban az IMAS még 30 százalék alatt, novemberben pedig 39 százalékon 

mérte a PNL támogatottságát, amely 22 százalékon kezdte a 2019-es évet.  

 

Két per és többéves jogi csata után bukják el a magyar feliratot 
2020. január 7. – szekelyhon.ro 

Két per után jogerős bírósági ítélet kötelezi Csíkszentdomokos polgármesterét a községházát 

megnevező felirat eltávolítására az épület homlokzatáról. A községvezető szerint ezt meg is 

fogják tenni, de először az ítélet indoklását szeretnék megismerni. 

 

Az oktatás és a kultúra támogatásával segítik a magyarság szülőföldön való 
boldogulását 
2020. január 7. – szekelyhon.ro 

Jelentős mértékben megnövekedett mind a keretösszeg, mind pedig az igényelhető 

támogatások mértéke a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA) új pályázatai 

esetében. Cél, hogy olyan nagyobb léptékű pályázatok szülessenek, amelyeknek komoly 

hozadéka lehet a magyar nemzetpolitika céljainak szempontjából. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58092
http://itthon.transindex.ro/?hir=58092
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28202&a_romaniai_demokracia_tortenete_nyolc_villanasban._de_hol_vannak_a_magyarok?
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/120645-felmeresek-szarnyal-a-nemzeti-liberalis-part-klaus-johannis-gy-zelme-ota
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-per-es-tobbeves-jogi-csata-utan-bukjak-el-a-magyar-feliratot
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-oktatas-es-a-kultura-tamogatasaval-segitik-a-magyarsag-szulofoldon-valo-boldogulasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-oktatas-es-a-kultura-tamogatasaval-segitik-a-magyarsag-szulofoldon-valo-boldogulasat
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A magyarok korrektséget várnak – Új prefektus és főtanfelügyelő Maros 
megyében 
2020. január 7. – Krónika 

A magyarság körében is pozitív megítélésnek örvend a szerdától prefektusi, illetve 

főtanfelügyelői tisztséget betöltő két Maros megyei liberális politikus, Mara Togănel illetve 

Claudiu Gabriel Bîndilă. Míg az előbbi kinevezése várható volt, addig a szászrégeni 

testnevelőtanár „előléptetése” meglepetésnek számít. A Maros megyei magyar közösségnek 

mindkét tisztségviselőről jó véleménye van. Mind Togănelt, mind Bîndilát kiegyensúlyozott 

személynek tartják, akik nem ártották bele magukat a kisebbségellenes hecckampányokba. 

Éppen ezért a továbbiakban is megfontoltságot és korrektséget vár Mara Togăneltől Kovács 

Levente, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke, akinek az új prefektus eddig a megyei 

képviselő-testületben volt kolléganője. 

 

Megkönnyíti a külföldön élő honfitársaink szavazását a Magyar Közösségi 
Összefogás 
2020. január 7. – Ma7.sk 

A külföldön élő szlovákiai magyarok szavazási lehetőségeiről és a számukra készített anonim 

kérdőív eddigi eredményeiről számolt be a Magyar Közösségi Összefogás. Mózes Szabolcs, a 

Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) elnöke elmondta: hozzávetőleg 300 ezer szlovák 

állampolgár tartósan él külföldön, s közülük 30-50 ezer közti a felvidéki magyar. A 

szülőföldjükről való távozásuk, illetve vissza nem térésük elsődleges oka az, hogy Szlovákia 

szociálisan gyengébben teljesít, ezért sokan a határokon túl látják biztosabbnak saját 

megélhetésüket. „Eddig igazából senki sem volt kíváncsi a véleményükre, s ők sem éltek a 

választójogukkal. Az általunk tavaly december közepén létrehozott Szavazz.sk oldalon 

keresztül azonban a február 29-i parlamenti választások előtt végre magyar nyelven, online 

kérhetik a levélszavazás lehetőségét“ - hangsúlyozta. 

 

Add tovább a lángot! 
2020. január 7. – Ma7.sk 

Január 6-án ért véget az Add tovább a lángot! címmel megszervezett ifjúsági képzés, amely 

január 3-án vette kezdetét Nagymegyeren. Az Add tovább a lángot! a Csemadok ifjúsági 

programjaként olyan 16-26 év közötti fiatalokat képez, akik fogékonyak a közélet iránt, akik 

szívesen tennének a magyar közösségért, anyanyelvünkért, kultúránkért, mindezt a 

Csemadokon belül. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyarok-korrektseget-varnak-n-uj-prefektus-es-fotanfelugyelo-maros-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyarok-korrektseget-varnak-n-uj-prefektus-es-fotanfelugyelo-maros-megyeben
https://ma7.sk/tajaink/megkonnyiti-a-kulfoldon-elo-honfitarsaink-szavazasat-a-magyar-kozossegi-osszefogas
https://ma7.sk/tajaink/megkonnyiti-a-kulfoldon-elo-honfitarsaink-szavazasat-a-magyar-kozossegi-osszefogas
https://felvidek.ma/2020/01/add-tovabb-a-langot/
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Március végén kezdődhet meg az Újvidék és Szabadka közti gyorsvasút építése 
2020. január 7. – Pannon RTV 

Márciusban megnyitják a Belgrád-Ópázova vasúti szakasz bal oldali sínjeit. Ez a Belgrád-

Budapest gyorsvasút szerbiai szakaszának egy része. Az említett szakasz 34,5 kilométeres. 

Miroljub Jevtić, a Szerbiai Vasutak Infrastruktúrája igazgatója elmondta, hogy az Újvidék-

Szabadka szakasz kiépítése várhatóan idén március végén kezdődik meg. A kivitelező egy 

kínai cég, amely a tervek szerint 2022-re befejezi a 108 kilométernyi vasút kiépítését. 

 

Magyar falunévtáblát rongáltak meg az Ungvári járásban 
2020. január 7. – karpatalja.ma, kárpáti Igaz Szó 

Ismeretlen tettesek megrongálták az ungvári járási Homokon a településnevet jelző magyar 

feliratú táblát. A rongálást bizonyító képet egy Facebook-felhasználó tette közzé közösségi 

oldalán. A hozzászólásokból kiderül, hogy a település másik végén található tábla is hasonló 

állapotban van. Az okok ismeretlenek. Tény azonban, hogy a homoki kistérségben december 

végén tartottak választásokat. Azt viszont nem lehet tudni, hogy a rongálásoknak van-e köze a 

választás eredményéhez. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 7 . –Kossuth Rádió 

 

Január 7. a székelység gyásznapja, a madéfalvi veszedelem évfordulója. 1764-ben a 

Madéfalván, a tárgyalásra összegyűlt csíki és háromszéki székelyeket éjszakai álmukban 

vették ágyútűz alá. Több százan meghaltak és sok ezren menekültek el ezt követően. Ekkor 

alakultak ki Modvában a székelyes csángófalvak és Bukovinában az öt székely falu, amelyeket 

a 20. században telepítettek  előbb Bácsákába, majd Tolna és Baranya megyébe. A madéfalvi 

megemlékezésen készült Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Az év végén esedékes parlamenti választások előrehozásáról egyeztet 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.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/marcius-vegen-kezdodhet-meg-az-ujvidek-es-szabadka-kozti-gyorsvasut-epitese
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-falunevtablat-rongaltak-meg/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-07_18-02-00&enddate=2020-01-07_18-40-00&ch=mr1
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Miroslav Lajcák - ejtsd Lajcsák - szlovák külügyminiszter a napokban azt mondta, a 

kisebbségeknek átlagon felüli jogaik vannak Szlovákiában, ezért nem tartja indokoltnak egy 

átfogó kisebbségi törvény kidolgozását. Kijelentése azért nagyon meglepő, mert erre kötelezi 

Szlovákiát az ENSZ – s ezt a kormány nyáron elfogadta -  és ugyancsak elfogadta tavaly 

tavasszal a szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság idevágó javaslatát. Ennek megfelelően 

a kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László vezette csoport neki is látott a munkának, s 

kidolgozta a rendszerváltoztatás óta hiányzó és a kisebbségek, illetve a nemzetközi 

szervezetek által sürgetett átfogó jogszabály alapelveit. A kormánybiztost Haják Szabó Mária 

kérdezte. 

 

Szerbiában a kisebbségi önkormányzatok szerepét ellátó nemzeti tanácsok elsősorban 

működési költségekre kapnak támogatást az államtól, Vajdaság tartománytól és az 

önkormányzatoktól. Ez a támogatás azonban elenyésző ahhoz képest, amit a magyar kormány 

biztosít a délvidéki magyar intézményrendszer fenntartásához.  Ebből nemcsak a magyar 

nyelvű oktatást tudja a Magyar Nemzeti Tanács támogatni, vagy a magyar civil szervezetek 

működését, de telik az egyházak segítésére, meg műemlékvédelemre is -  Hajnal Jenőt, az 

MNT elnökét  Ternovácz István kérdezte. 

 

Kilenc hónapnyi Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas munka után a 2019-20-as programévben 

a Petőfi Sándor Programban dolgozik az erdélyi szórványban Juhász Gergely. Az mondja 

immáron tapasztalt ösztöndíjasként veszi ki a részét a nyelv és a kultúra megmentésének 

nehéz, de felelősségteljes feladatából. A németországi munkához hasonlóan oktatóként és 

közösségszervezőként a temesvári fiatalok körében is szeretné elültetni anyanyelvünk, 

hagyományaink és kultúránk szeretetét. Temesváron találkoztam Gergellyel, aki egy sikeres 

nürnbergi 9 hónap után döntött a Petőfi program ösztöndíja mellett. 

 

 

 

 


