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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lendületben az erdélyi idegenforgalom, átlag feletti növekedés a két székely 
megyében 
2020. január 9. – Krónika, Erdély Ma 

Tovább nőtt az erdélyi turizmus a nyári idényben – derül ki az Erdélystat erdélyi statisztikai 

szolgálat által szerdán nyilvánosságra hozott adatsorokból. A megyei statisztikai hivatalok 

előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2019-es nyári (május–

októberi) turisztikai szezonban, Erdélyben a turistaérkezések száma 3,1 százalékkal, a 

vendégéjszakáké 4,8 százalékkal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A 

növekedésből a két magyar többségű székely megye átlag feletti szinten kivette a részét: az 

előző évhez képest a 2019. május–október közötti időszakban 10,2 százalékkal több turista 

érkezett, és 9,9 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak Székelyföldön. 

 

Nem érünk kevesebbet délen, Dél sem érhet kevesebbet! - Őry Péter és Kovács 
György az MKÖ programjáról 
2020. január 9. – Ma7.sk 

A három párt egyesülésével létrejött választási párt pontosan 26 évvel az 1994-es, immár 

legendás komáromi nagygyűlés után mutatta be programját a komáromi Tiszti pavilonban. A 

Nézőpont stúdiójának vendégei ezúttal Kovács György, a Magyar Közösségi Összefogás 

programkoordinátora és Őry Péter, a Magyar Közösségi Összefogás kampánykoordinátora 

voltak, akiket Kolek Zsolt kérdezett a program és a kampány részleteiről. Hogyan lehetséges, 

hogy harminc évvel a rendszerváltoztatás után a települési önkormányzatainkat hátrányosan 

különböztetik meg, az őshonos magyar közösség anyanyelve sok esetben máig másodrendű? 

Miért hanyagolták el a szlovák kormányok Dél-Szlovákiát, hogyan lehet a helyzetet a 

visszájára fordítani? 

 

Májusban avatnák a Rimanóczy-szobrot Nagyváradon 
2020. január 9. – Krónika 

Kihirdette a nagyváradi önkormányzat az ifj. Rimanóczy Kálmán építész (1870–1912) egész 

alakos szobrának elkészítésére kiírt tervpályázat nyertesét, a több impozáns váradi palota 

megálmodójának alakját Alexandru Păsat szobrászművész formázza meg. A polgármesteri 

hivatal közleménye szerint a kolozsvári alkotó pályázata bizonyult a legjobbnak a szobor és a 

köré tervezett kis tér megtervezésére kiírt tenderen, az alkotónak 400 ezer lej áll 

rendelkezésére az egész alakos szobor tervezésére és elkészítésére. Ifj. Rimanóczy Kálmán 

szobrát május elsején avatná fel az önkormányzat, ekkor lesz ugyanis a 150. évfordulója a 

neves építész születésének. A nagyváradi önkormányzat a szoborállítással róná le tiszteletét a 

város több impozáns szecessziós és eklektikus épületét megálmodó tervező előtt. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/lenduletben-az-erdelyi-idegenforgalom-n-atlag-feletti-novekedes-a-ket-szekely-megyeben
https://kronikaonline.ro/gazdasag/lenduletben-az-erdelyi-idegenforgalom-n-atlag-feletti-novekedes-a-ket-szekely-megyeben
https://ma7.sk/videok/nem-erunk-kevesebbet-delen-del-sem-erhet-kevesebbet-ory-peter-es-kovacs-gyorgy-az-mko
https://ma7.sk/videok/nem-erunk-kevesebbet-delen-del-sem-erhet-kevesebbet-ory-peter-es-kovacs-gyorgy-az-mko
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/majusban-avatnak-a-rimanoczy-szobrot-n-alexandru-psat-szobraszmuvesz-formazza-meg-nagyvarad-neves-epiteszet
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Ha van igény, a pénzt megoldják: magyar feliratok költségeit vállalják át 
2020. január 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Magáncégekhez és intézményekhez szól a Székely Figyelő Alapítvány pályázata: akik a 

meglévő román nyelvű feliratot vagy reklámot magyar nyelven is megjelenítik, azok számára 

az ezzel járó költséget átvállalja az alapítvány. A Székely Figyelő Alapítvány tevékenységét 

eddig jellemzően a romániai hatóságok visszaélései, jogsértések elleni fellépések jelentették. 

Újabb felhívásával a civil szféra, magánemberek és cégvezetők felé fordul a szervezet. Amint 

azt az alapítvány illetékese, Árus Zsolt közölte, a cél az, hogy minél több magyar feliratot, 

tájékoztató szöveget lássunk magunk körül, és ezáltal minél inkább otthon érezhessük 

magunkat településünkön vagy úgy általában Székelyföldön. 

 

Tisztújítás lesz a csíkszéki RMDSZ-nél 
2020. január 9. – szekelyhon.ro 

Tisztújítást tartanak az év első negyedében a RMDSZ Csíki Területi Szervezetének helyi 

szervezeteiben. Jelentkezni tagnak vagy helyi szervezeti vezetőnek legkésőbb január 24-ig 

lehet a csíki községek RMDSZ-es polgármestereinél vagy a helyi RMDSZ elnököknél. „Nehéz 

év lesz az idei, hiszen ebben az évben tartják a parlamenti választásokat, ezért is fontos 

megszervezni a tisztújítást a helyi szervezeteinknél” – mondta Borboly Csaba, az RMDSZ 

Csíki Területi Szervezetének elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján Csíkszeredában. 

Jelentkezőket várnak a Helyi Küldöttek Tanácsába (HKT) és a Városi Küldöttek Tanácsába 

(VKT), valamint a helyi RMDSZ szervezetekhez. 

 
Újabb erdélyi futballakadémia? 
2020. január 10. – Krónika 

Gheorghe Hagi futballakadémiájának mintájára, de magyarországi kormánytámogatással 

szeretné a nagyváradi labdarúgást újjáéleszteni Sorin Cigan. Az egykori játékos a politikától 

független, a Szatmáron létrehozandó Partiumi Futballakadémiánál nagyobb projektjének 

megvalósulásáért lobbizik. 

 

A vallásszabadságot ünneplik 
2020. január 10. – Krónika 

A Magyar Unitárius Egyház vasárnap és hétfőn megemlékezést szervez a vallásszabadság 

ünnepe alkalmából Tordán, az 1568-as országgyűlés egykori helyszínén, illetve Kolozsváron. 

Vasárnap 16 órától istentiszteletet és megemlékezést tartanak a tordai unitárius templomban, 

majd megkoszorúzzák a vallásszabadság emlékművét, amelyet 2018-ban, a vallásszabadság 

kihirdetésének 450. évfordulóján avattak fel. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-feliratok-koltsegeit-vallaljak-at
https://szekelyhon.ro/aktualis/tisztujitas-lesz-a-csikszeki-rmdsz-nel
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Az AKO ügynökség szerint Kotlebáék már a második helyen, a Híd pedig előzi az 
MKÖ-t 
2020. január 9. – Ma7.sk, Körkép 

Amennyiben január elején rendezték volna a parlamenti választást, azt a Smer-SD nyerte 

volna meg a szavazatok 17,7 százalékát megszerezve. A második helyen Marian Kotleba 

pártja, a szélsőséges Mi Szlovákiánk Néppárt végzett volna 11,7 százalékkal - derül ki az AKO 

ügynökség legfrissebb, a TA3 hírtelevízió megrendelésére készült felméréséből, amelyben - 

január 7-9. között telefonon keresztül - ezer embert kérdeztek meg. Jelentős különbség van a 

Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás eredménye között: előbbit az AKO 4,1 

százalékra, utóbbit mindössze 2,5 százalékra méri. Érdekes, hogy a Median közvélemény-

kutató cég tegnapi (tehát legfrissebb) felmérésének eredménye (Most-Híd: 1,5 százalék, 

MKÖ: 3 százalék) ettől jelentősen eltér. Kérdés, melyik felmérésnek lehet hinni. 

 

Csenger Tibor: A jelenlegi ütemben kell felzárkóztatni régiónkat 
2020. január 9. – Felvidék Ma 

A 2019-es évben számos beruházás, fejlesztés kezdődött el, illetve valósult meg Nyitra megye 

déli régiójában, több felújításra szoruló útszakasz kapott új burkolatot, de számos megyei 

fenntartású intézményben is jelentős fejlesztések kerültek kivitelezésre. A megvalósult 

fejlesztésekről, a jövő legfontosabb célkitűzéseiről kérdeztük Csenger Tibort, Nyitra megye 

déli régióiért felelős alelnökét. 

 

Új színfolt Magyarkanizsán 
2020. január 10. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság MA 

Mintegy négy hónapja jelentették be, hogy tartományi támogatásnak köszönhetően felújítják 

Magyarkanizsa központjában az úgynevezett A és B blokk közötti közterületet. A 

munkálatokat szeptemberben gyors ütemben meg is kezdték, azóta pedig elkészült a 

járófelület, a kis szökőkút, illetve a Gyógyfürdőhöz a városközpontból vezető út, amely 

lényegesen lerövidíti a sétatávot. Csütörtökön ünnepélyesen is átadták a felújított részt, amely 

teljes pompájában majd tavaszra fog megmutatkozni, amikor a zöld felületek is életre kelnek. 

 

Megújul a bácsgyulafalvi iskola és a templom is 
2020. január 9. – Pannon RTV 

Az iskola melletti forgalmas főúton új jelzőlámpa gondoskodik a bácsgyulafalvi diákok 

biztonságáról. A tornatermet is felújítják. A helyi katolikus templomban is folynak a 

munkálatok. A bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola életében több változás is történt az 

elmúlt időszakban. Kőműves Zoltán igazgató arról számolt be, hogy az iskola a digitális 

kompetenciák fejlesztésébe kezdett. Ennek érdekében egy okostáblával felszerelt informatika 

terem kialakításán dolgoznak, emellett felújításokat is folytatnak a tornaterem 

tetőszerkezetén is. 
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https://ma7.sk/aktualis/az-ako-ugynokseg-szerint-kotlebaek-mar-a-masodik-helyen-a-hid-pedig-elozi-az-mko-t
https://ma7.sk/aktualis/az-ako-ugynokseg-szerint-kotlebaek-mar-a-masodik-helyen-a-hid-pedig-elozi-az-mko-t
https://felvidek.ma/2020/01/csenger-tibor-a-jelenlegi-utemben-kell-felzarkoztatni-regionkat/
https://www.magyarszo.rs/hu/4192/vajdasag_magyarkanizsa/213685/%C3%9Aj-sz%C3%ADnfolt-Magyarkanizs%C3%A1n.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megujul-bacsgyulafalvi-iskola-es-templom
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Lemondott Ungvár polgármester-helyettese 
2020. január 9. – Kárpátalja 

Olekszandr Bilak, Ungvár polgármester-helyettese, egy videofelvételen jelentette be, hogy 

lemond pozíciójáról. Elmondása szerint a vezetőség fejlesztésekkel kapcsolatos tervei nem 

egyeznek meg az ő véleményével. Leszögezte, hogy nem szeretne létrehozni bárminemű 

politikai ellenségeskedést, melyeket később provokációkhoz használhatnának fel, s melynek 

áldozatai a polgármesteri hivatal munkatársai és a város lakosai lennének. Hozzátette azt is, 

hogy nem akarja abbahagyni a város területén a fejlesztési munkálatokat, csak változtat 

tevékenységének formáján, s hasonlóan gondolkodó személyekből szeretne új csapatot 

alkotni. 

 

Adventi fényfüzér – ünnepváró premier a beregszászi színházban 
2020. január 9. – Kárpátalja 

A múlt héten bemutatott – A veszett brigadéros c. – színházi premier után a színházkedvelők 

ezen a héten sem unatkozhattak. December 8-án Adventi fényfüzér című ünnepváró műsorral 

készült a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata. Az előadás a mai és az elmúlt 

idők emberi kapcsolatait, a karácsonyi készülődés momentumait elevenítette meg a nézők 

számára. Rendhagyó módon mutatták be a kis Jézus születésének eseményeit is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 9. – Kossuth Rádió 

 

Január 10-ig kérvényezhetik a levélszavazást a külföldön élő és dolgozó szlovák 

állampolgárok, köztük mintegy 50 ezer felvidéki magyar. A számukra létrehozott szavazz.sk 

weboldalon pár perc alatt elvégezhetők azok a műveletek, amelyek megkönnyíthetik, hogy 

szavazhassanak. A weboldal fejlesztői azonban nemcsak szavazásra buzdítanak, arra is 

kíváncsiak miért mentek el és milyen feltételek mellett térnének haza a szlovákiai magyarok. 

Az ötletgazda, Zachar Pál, a Magyar Közösségi Összefogás képviselőjelöltje. 
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http://karpataljalap.net/2020/01/09/lemondott-ungvar-polgarmester-helyettese
http://karpataljalap.net/2019/12/09/adventi-fenyfuzer-unnepvaro-premier-beregszaszi-szinhazban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-09_18-02-00&enddate=2020-01-09_18-40-00&ch=mr1
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A fenntarthatóság korunk egyik megkerülhetetlen kérdése. Éppen ezért az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából 5. éve rendezik meg a Fenntarthatósági Témahetet, 

amely a Föld Napjához kapcsolódó szemléletformálás iskolai keretek között. Idén először az 

egész Kárpát-medencéből várják a magyar nyelven oktató általános és középiskolák 

kapcsolódását. A témahét szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.  

Ügyvezető igazgatója, Matolcsy Miklós. 

 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Magyar Nemzeti Tanács ötödik 

alkalommal szervezte meg Téli Egyetemét, ami három helyszínen, Szabadkán, 

Magyarkanizsán és Muzslyán zajlik. Az akkreditált képzéseken összesen 160 délvidéki 

pedagógus vesz részt. A kiemelt téma a modern eszközök használata az oktatásban.  

 

Különös felvételek készültek harminc éve, 1989. december 22-én, Kolozsváron. Forradalmi 

mámorban úszó város, testközelből. Kalandos története van annak, hogy hogyan került egy 

kamera Kolozsvárra, amely aztán decemberben főszerepet kapott. A történet részleteiről 

Könczei Csilla filmrendező, kultúrakutató, a felvételek készítője mesélt. 

 

Háromnyelvű mobiltelefonos applikáció mutatja be a város emléktábláit Kassán és 

Miskolcon. A magyar, szlovák és angol nyelven elérhető, ingyen letölthető és a telepítés után 

internet nélkül is használható alkalmazás a kassai Bocatius János Könyvtár és a miskolci 

Rákóczi Könyvtár határokon átnyúló közös programjában jött létre.   

 

A vajdasági iskolákban még tart a téli szünet. A szalézi szerzetesek évtizedekkel ezelőtt 

kezdték a nyári oratóriumok szervezését Muzslyán, öt éve pedig már téli oratóriumok is 

vannak. A napi foglalkozások katekézissel, beszélgetéssel és közös énekléssel kezdődnek. 

Utána pedig mindenki megtalálhatja magának a kedvére való időtöltést. Az Emmausz 

fiúkollégiumból,  az idei összejövetelről készült összeállítás.   

 

 

 

 


