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Nyomtatott és online sajtó 
 

Csak az összefogás adhat erőt a magyarságnak 
2020. január 11. – Molnár Judit – Ma7 

Országgyűlési megerősítéssel 2020, a trianoni békediktátum 100. évfordulója a nemzeti 

összetartozás éve. Történelmi igazságtételre nem számíthatunk, de az igazság kimondását 

nem vehetik el tőlünk. Esélyt adhat-e ez az évforduló arra, hogy a környező országoknak és 

Európának is elmondjuk a trianoni trauma okozta magyar nézőpontot – erről is kérdeztük 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt, aki hangsúlyozta: A magyar kormány 

álláspontja, hogy együtt kell működnünk a szomszédainkkal, és aki együttműködik velünk, az 

jól jár. Már az is elég, ha elkezdünk egymással beszélgetni. Meg kell ismernünk és 

támogatnunk kell egymást. Ezért is kezdeményeztük, hogy 2020 legyen az erős magyar 

közösségek éve, mert amíg helyi szinteken nem teszünk ennek érdekében, addig nem lesz 

jobb a helyzet. Ott, ahol nyolc és fél százaléknyian vagyunk, a mi meccsünk már eldőlt, de ha 

azt a nyolc és fél százalékot egységesen meg tudjuk jeleníteni, egészen másak a lehetőségeink.  

Kiemelte, a többségi társadalom is mindig elismeri, ha a magyarság szervezett. Voltak a 

magyar történelemnek olyan korszakai, amikor ez így volt, és nem kell száz években 

gondolkodni. Még egy-két évtizede a Felvidéken is erőt tudtunk mutatni, ezt kellene újra 

megerősíteni. Csak az összefogás adhat erőt a magyarságnak. 

 

2020 az erős magyar közösségek éve a nemzetpolitikában 
2020. január 12. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, M1, Demokrata, Magyar Szó, 

OrientPress, Promenád, Körkép, Pannon RTV, Ma7.sk, ATV, hirado.hu  

Az idei a közösségépítés éve a nemzetpolitikában; a kormány kiemelt célja a külhoni magyar 

közösségek szülőföldön való boldogulásának segítése, ezért folytatja a határon túli családok 

támogatását és a magyar közösségek gazdasági megerősítését – közölte a Miniszterelnökség 

vasárnap a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a megvalósuló programok mindegyikében 

kiemelt figyelmet kap az ifjúság, a fiatal nemzedék. Elindul idén az erős magyar közösségek 

éve tematikus programsorozat. A program célja, hogy bemutassa a magyar nemzet elmúlt 

száz évben elért közös eredményeit, a világszínvonalú sikerektől a kisközösségi 

eredményekig, olyan magyar közösségeket állítva a középpontba a Kárpát-medence és a világ 

minden tájáról, amelyek példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára – írta a 

Miniszterelnökség. A közlemény szerint a határon túli magyarság idén is számíthat a régiós 

gazdaságfejlesztési programok támogatásaira. A Vajdaságban úttörő jelleggel tavaly 

elindított, a külhoni magyarság gazdasági megerősítését szolgáló nagyvállalkozói 

mentorképzést pedig a többi határon túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-ban. 
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https://ma7.sk/hethatar/csak-az-osszefogas-adhat-erot-a-magyarsagnak?fbclid=IwAR2CVUI65U-a_u21wI7ccN3142KJQvKWNYZ5KTRqqc-J9QyaTCH5q9sx30Y
https://magyarnemzet.hu/belfold/miniszterelnokseg-2020-az-eros-magyar-kozossegek-eve-a-nemzetpolitikaban-7663676/
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Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait 
2020. január 10. – MTI, Magyar Nemzet, 888.hu, Hír Tv, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, 

hirado.hu, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Ma7.sk 

Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezés aláírásait – közölte az uniós bizottság pénteken. A regisztrációt követően az 

Európai Bizottságnak fél év áll rendelkezésére, hogy kialakítsa álláspontját, valamint döntést 

hozzon a jogalkotási folyamatról. Az Európai Parlamentben (EP) továbbá minden érdekelt fél 

részvételével vitára kerül sor, valamint az EP plenáris ülése is vitára bocsátja a 

kezdeményezést. Azt közölték, hogy Európai Unió őshonos kisebbségei, nemzeti közösségei 

számára uniós támogatást és védelmet kérő kezdeményezés aláírásait online nyújtották be. 

Ezt követően egy hónapon belül az uniós bizottság személyes találkozót kezdeményez, 

amelyen a témával foglalkozó uniós biztosok és főigazgatók fogadják a kezdeményezők és az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) képviselőit. 

 

Bevetésen az új graffitilemosó: eltávolítottak egy magyarellenes feliratot 
Kolozsváron 
2020. január 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Péntek délben a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal illetékesei a Muszáj-Musai felhívása 

nyomán az új faltakarító géppel eltávolították azt a magyarellenes, gyűlöletkeltő graffitit, 

amelyet a vasútállomás utcájában firkált fel egy ismeretlen. Közzétett Facebook-bejegyzésben 

mind a Musai-Muszaj, mind Oláh Emese alpolgármester arra kér mindenkit, hogy 

amennyiben hasonló magyarellenes, rasszista, idegengyűlölő vagy egyéb tekintetben sértő 

falfirkákat látnak Kolozsvár-szerte, akkor azt jelezzék.  

 

Beke–Szőcs-ügy: Klaus Johannis még mindig nem válaszolt a kegyelmi 
beadványra 
2020. január 10. – maszol.ro 

Bár hetekkel ezelőtt lejárt a törvényes határidő, Klaus Johannis román államfő még mindig 

nem méltatta válaszra azt a beadványt, amit id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa 

nemzetközi jogvédő civil szervezet elnöke és Fejér László Ödön háromszéki RMDSZ-szenátor 

jegyzett. Erre id. Lomnici Zoltán hívta fel a figyelmet. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva 

emlékeztetett: a levélben, amelyet októberben írtak, azt kérték, hogy Klaus Johannis vizsgálja 

meg újra a székely terrorperben elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyét, és részesítse őket 

elnöki kegyelemben. Mint ismert, a két kézdivásárhelyi férfit a legfelsőbb bíróság 2018 

júliusában öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte állítólagos terrorizmusért.  

 

Nagyszalontán is lemázolták a helységnévtábla magyar feliratát  
2020. január 10. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Ismeretlenek lefestették csütörtökre virradóra a Nagyszalonta Arad felőli kijáratánál 

elhelyezett helységnévtáblák magyar feliratát. A Bihar megyei tanács sajtóirodája szerint a 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/az-europai-bizottsag-regisztralta-a-minority-safepack-alairasait
http://itthon.transindex.ro/?hir=58123
http://itthon.transindex.ro/?hir=58123
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120784-beke-sz-cs-ugy-klaus-johannis-meg-mindig-nem-valaszolt-a-kegyelmi-beadvanyra
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120784-beke-sz-cs-ugy-klaus-johannis-meg-mindig-nem-valaszolt-a-kegyelmi-beadvanyra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120793-nagyszalontan-is-lemazoltak-a-helysegnevtabla-magyar-feliratat
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polgármesteri hivatal munkásai már le is takarították a festéket. Az újabb vandalizmus 

néhány nappal azután történt, hogy egy 30 éves, Bákó megyei férfi a múlt hét végén négy 

székelyföldi település helységnévtábláját rongálta meg. Az illetőt kihallgatták, és bevallotta 

tettét. Rongálásért indult ellene eljárás, amiért a Btk. szerint három hónaptól két évig terjedő 

börtön, vagy bírság szabható ki.  

 

Nagyváradon is bemutatják a Csaba királyfi székely nemzeti rockoperát 
2020. január 10. – Bihari Napló 

A Magyar Kultúra Hete ünnepségsorozat keretében január 18-án, szombaton 15 és 19 órától is 

előadják a Szakszervezetek Művelődési Házában a Csaba királyfi című székely nemzeti 

rockoperát. Mindkét előadásra rekordidő elfogytak az ingyenes meghívók az RMDSZ-

székházban. 

 

Idén is díjazza az RMDSZ a magyar kultúra napján a kiemelkedő művészeket  
2020. január 11. – transindex.ro 

A magyar kultúra napján az RMDSZ idén is díjazza azokat az alkotókat, művészeket, akik az 

erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárulnak - 

derül ki Hegedüs Csilla RMDSZ-szóvivő Facebook-bejegyzéséből. Közösségünk számára az 

erdélyi magyar kortárs kultúra egyenértékű az emberi léttel, ez a garancia arra, hogy itthon, 

Erdélyben újat tudjunk teremteni, ezért a Szövetség az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 

díjátadó gálán idén is három jeles erdélyi magyar művészt méltat. Ugyanakkor átadják az 

Erdélyért Életműdíjat is, Szilágyi István írónak - derült még a bejegyzésből. Az estet Bogdán 

Zsolt: A Magyar nyelv rövid története című előadása zárja, amelyet Bartis Attila novelláiból 

állított össze a színművész. 

 

„Két évtizednyi jövőtervezés” – Húsz éves a Romániai Magyar Doktorandusok 
és Fiatal Kutatók Szövetsége  
2020. január 11. – maszol.ro 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók 

Szövetsége (RODOSZ), amely 1999-ben különálló szervezetként azért jött létre, hogy a 

növekvő számú doktori hallgatók, a mesterizők és a fiatal kutatók érdekeit képviselje. 2019-

ben A tudás becsülete címmel szervezetmegújítási programot hirdetett, és az 

ismeretségnövelésre, az új tagok toborzására, illetve a romániai magyar fiatal kutatók 

szakmai előmenetelének támogatására alapozott. Az évforduló kapcsán megkérték Biró 

Árpád Leventét, a szervezet jelenlegi elnökét, értékelje a RODOSZ két évtizedes 

tevékenységét.  

 

Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is megünneplik a román kultúra napját 
2020. január 12. – Krónika 

Idén is felolvasómaratonnal ünnepli Marosvásárhely január 15-én a román kultúra, illetve 

január 22-én a magyar kultúra napját. A román kultúra napja alkalmából közönségtalálkozót 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyvaradon-is-bemutatjak-a-csaba-kiralyfi-szekely-nemzeti-rockoperat-2596764/
http://multikult.transindex.ro/?hir=11362&iden_is_dijazza_az_rmdsz_a_magyar_kultura_napjan_a_kiemelkedo_muveszeket
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120750-ket-evtizednyi-jov-tervezes-husz-eves-a-romaniai-magyar-doktorandusok-es-fiatal-kutatok-szovetsege
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120750-ket-evtizednyi-jov-tervezes-husz-eves-a-romaniai-magyar-doktorandusok-es-fiatal-kutatok-szovetsege
https://kronikaonline.ro/kultura/marosvasarhelyen-es-csikszeredaban-is-megunneplik-a-roman-kultura-napjat
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tartanak a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban a Hargita Megyei Tanács 

szervezésében. Marosvásárhelyen a nyolcadik felolvasómaraton is kétnyelvű lesz, az 

érdeklődőknek két alkalommal lesz lehetőségük felolvasni: január 15-én, a román kultúra 

napján és január 22-én, a magyar kultúra napján is 11–19 óra között várjuk a Teleki Téka 

olvasótermébe a felolvasni vágyókat. 

 

Bukarestben mutatott be magyar nyelvű szentmisét Erdő Péter bíboros 
2020. január 12. – MTI, hirado.hu, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyar nyelvű szentmisét mutatott be vasárnap Bukarestben Erdő Péter bíboros, prímás, 

esztergom–budapesti érsek, aki homíliájában reményét fejezte ki, hogy lelki áldás lesz az őszi 

budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ahol magyarok és nem magyarok 

átélhetik a közös ünneplés nagyszerűségét. Az ünnepi szentmisét a bíboros a Minden 

Kegyelmek Édesanyjáról elnevezett, leginkább barátok templomaként ismert bukaresti 

belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta. 

 

Elképesztően jól szerepelnek az erdélyi magyar középiskolák a nemzetközi 
versenyeken 
2020. január 12. – transindex.ro 

Tavaly 163 romániai diák teljesített nagyon jól a nemzetközi olimpiákon, és ha megnézzük az 

összesítést, kiderül, hogy az eredményekhez a magyar iskolák nagy mértékben hozzájárulnak. 

A listát a wallstreet.ro tette közzé, miután az oktatási tárca válaszolt az ezzel kapcsolatos 

adatigénylésükre.  

 

Trianon emlékének árnya vetül a térségre – Magyarellenes uszítás válthatja fel 
a „vörös pestis” elleni harcot 
2020. január 12. – Krónika 

Nacionalista hangok kísérhetik ugyan a trianoni döntés felidézését, de az államközi 

kapcsolatokra vélhetően nem lesz negatív hatással a centenárium – állítják a Krónikának 

nyilatkozó felvidéki, vajdasági és kárpátaljai újságírók. Nálunk, Romániában ugyanakkor 

törvény születhet Trianon méltatására. A szakértő szerint a választási kampányban 

magyarellenes uszítás válthatja fel a szociáldemokraták, a „vörös pestis” elleni „szent 

háborút”. 

 

Magyar magyart alkalmaz a kommunikációs gátak elkerüléséért 
2020. január 13. – Krónika 

A marosvásárhelyi magyar és román közösség érezhető nyelvi párhuzamosságban éli 

mindennapjait, nincs ez másként a munkahelyeken sem. Sok magyar fiatal inkább vállalja a 

kevesebb fizetéssel járó munkahelyet egy magyar közösségben a vegyes vagy teljesen román 

nyelvi környezet helyett még akkor is, ha ez utóbbi esetleg vonzóbb bérrel járna. Ez összefügg 

az erdélyi magyarok gyengülő románnyelv-tudásával is – derül ki Csata Zsombor szociológus 

tanulmányából, amelynek következtetéseit egy marosvásárhelyi egyetemista és programozó is 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/01/12/bukarestben-mutatott-be-magyar-nyelvu-szentmiset-erdo-peter-biboros
http://multikult.transindex.ro/?hir=11363&elkepesztoen_jol_szerepelnek_az_erdelyi_magyar_kozepiskolak_a_nemzetkozi_versenyeken
http://multikult.transindex.ro/?hir=11363&elkepesztoen_jol_szerepelnek_az_erdelyi_magyar_kozepiskolak_a_nemzetkozi_versenyeken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/trianon-emlekenek-arnya-vetul-a-tersegre-n-magyarellenes-uszitas-valthatja-fel-a-bvoros-pestisr-elleni-harcot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/trianon-emlekenek-arnya-vetul-a-tersegre-n-magyarellenes-uszitas-valthatja-fel-a-bvoros-pestisr-elleni-harcot
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megerősíti. Ugyanakkor egy vállalkozó szerint a vendéglátásban nagy előnyt jelent a 

kétnyelvűség. 

 

A magyar gazdatársadalom összefogásának eredményét jutalmazták 
Dunaszerdahelyen 
2020. január 10. – Felvidék Ma 

A Dunaszerdahelyi Regionális Agrárkamara és a Szlovákiai Agrárkamara közös szervezésében 

került sor a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem zárórendezvényére, ahol az adományozó 

helyi szervezetek, intézmények, és a megajándékozott iskolák képviselői vehették át az 

elismeréseket, illetve a lisztadományokat a programban való kiemelkedő részvételért. Tavaly 

kilencedik alkalommal rendeztek gyűjtést, melynek során 791 tonna búza került összeöntésre, 

ami 472 tonna lisztadományt jelent, melyet a gyermekintézményekhez, a hátrányos 

helyzetben lévő családokhoz, diákokhoz és a diaszpórában élő magyarsághoz juttattak el. 

 

A Pető Intézet és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének közleménye 
2020. január 11. – Felvidék Ma, Új Szó 

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet (Semmelweis 

Egyetem Pető András Kar) Magyarország kormánya, kiemelten a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 2014 óta szervezi a 

Kárpát-medencében a mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, 

rehabilitációját. 2017-ben a Pető Intézet Felvidéken is elkezdte munkáját egyszeri 

állapotfelmérés formájában, majd 2019-ben az érintettek háromhetes fejlesztésére, 

rehabilitációjára került sor. 

 

Kultúránkról a Pátria Rádióban 
2020. január 11. – Felvidék Ma, bumm.sk 

2020. január 11-én Orosz Örs kultúraszervezőt, a gombaszögi Nyári Tábor főszervezőjét, 

valamint Rigó Konrád kulturális államtitkárt kérdezte a Pátria Rádió stúdiójában Finta Márk 

műsorvezető. Mindketten képviselőjelöltek is a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ), illetve a 

Most-Híd listáján. Valódi vita zajlott a stúdióban! Ami a beszédterjedelmet illeti, Rigó Konrád 

legalább kétszer annyit vitt el a műsoridőből. Orosz Örs viszont kevesebb idővel legalább 

annyit mondott, konkrét tényekkel, számadatokkal szembesítette Rigó Konrádot, és olykor 

ügyes kontrakérdésekkel vette át a kezdeményezést a műsor folyamának alakításában. 

További érdekesség, hogy Rigó jóval gyakrabban használt idegen kifejezéseket a magyar 

helyett, mint Orosz – ami kultúremberekről lévén szó, figyelemreméltó… 

 

A nem is létező nyelvrendőrség vegzálja a Magyar Közösségi Összefogást 
2020. január 12. – Ma7.sk 

Mint azt az MKÖ kampánystábjának megbízottja, Őry Péter lapunknak elmondta, őt is 

meglepetésként érte a hír, hogy feljelentették a Magyar Közösségi Összefogás óriásplakátjait, 
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azzal az indokkal, azokon eltérő betűmérettel szerepel a magyar és a szlovák szöveg. Őry Péter 

szerint, akit szerkesztőségünknek telefonon sikerült utolérnie, ez egy több okból is nonszensz 

helyzet. Egyrészt azért, mert az egyént és a közösséget is megilleti az anyanyelvhasználat joga, 

másrészt, mert önmagában is versenyhátrányt jelent az, hogy az általuk megszólítani kívánt 

magyar választóknak szlovákul is hirdetniük kell. Emiatt a reklámanyagok megtervezésére 

sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, ezzel a kötött méretű billboardokon és plakátokon 

kevesebb hely jut arra, hogy közöljék az általuk kívánt információkat a választóikkal. 

 

Javában zajlik az aláírásgyűjtés a nemzeti régiók ügyében - segítsünk! 
2020. január 12. – Ma7.sk 

Jelenleg is zajlik annak az európai polgári kezdeményezésnek az aláírásgyűjtő akciója, amely 

a következő évtizedekre meghatározhatja a székelység, és ezzel együtt a Kárpát-medencei 

magyarság jövőjét. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett európai polgári 

kezdeményezés a nemzeti régiók védelmét hangsúlyozza, ezzel a gazdasági és nem utolsó 

sorban az identitásbeli erősödést szolgálja. Ha támogatja a székely autonómiát, ne habozzon 

aláírni. 

 

Nem számít a választók elhiszik-e, Bugár állítja, ezúttal tényleg nem lépnek 
koalícióra a Smerrel 
2020. január 12. – Ma7.sk, Új Szó 

A Markíza Na telo című műsorában feszült egymásnak Bugár Béla, a vegyespárt elnöke és 

Alojz Hlina, a KDH egyik frontembere. A helyenként igen parázs vitában a Bugártól 

megszokott lózungokat kapták a nézők, ugyanakkor a szebb napokat is látott pártelnöknek 

volt néhány igen furcsa kijelentése is. A beszélgetés első témája a választások közeledtével 

szinte már naponta jelentkező közvélemény-kutatások eredményei voltak. Sem a Most-Híd, 

sem a KDH nem várhatja magabiztosan február 29-ét, a beszélgetés ezen részének 

leghangsúlyosabb témája mégis a Kotleba-párt jelentette fenyegetés volt. 

 

A nemzeti összetartozás évében a Felvidék ad otthont a Palóc Világtalálkozónak 
2020. január 12. – Felvidék Ma 

A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2013 óta más-más helyszínen rendezi meg a 

palócok nagy seregszemléjét. Az idei évben a 777 éves Ipolyszécsényke várja a világ palócságát 

július 31-e és augusztus 2-a között. A háromnapos rendezvény a palócság kultúrájának színes 

palettáját hivatott bemutatni, a népművészet, a képzőművészet, a fotózás, a 

hagyományápolás és a kézművesség jegyében. A Nógrád megyei kalandos életű lovag, Tar 

Lőrinc nevét viselő baráti társaság így vall az általa rendezett nagyszabású találkozóról: 

„Egyesületünk küldetése – a nemzeti összetartozás jegyében – a palóc kultúra ápolása és 

továbbadása. Az értékteremtő kultúra fiatalokkal való megismertetése fontos szempontja 

szervezetünknek, így az egyesületünk által irányított világtalálkozó, a Palóc Szövetség 

hálózatépítése, a közösségfejlesztés, a palóc közösségek összefogása határon innen és túl.” 
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https://ma7.sk/hethatar/javaban-zajlik-az-alairasgyujtes-a-nemzeti-regiok-ugyeben-segitsunk
https://ma7.sk/aktualis/nem-szamit-a-valasztok-elhiszik-e-bugar-allitja-ezuttal-tenyleg-nem-lepnek-koaliciora-a
https://ma7.sk/aktualis/nem-szamit-a-valasztok-elhiszik-e-bugar-allitja-ezuttal-tenyleg-nem-lepnek-koaliciora-a
https://felvidek.ma/2020/01/a-nemzeti-osszetartozas-eveben-a-felvidek-ad-otthont-a-paloc-vilagtalalkozonak/
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Bárdos listavezetőhöz méltóan állta meg a helyét a TA3 tévévitájában 
2020. január 12. – Ma7.sk 

Jelenleg parlamenten kívüli formációk vezetői ültek egy asztalhoz a TA3 hírtelevízió 

Politikában (V politike) című műsorában. A vitán Bárdos Gyula, a Magyar Közösségi 

Összefogás listavezetője, valamint Eduard Chmelár, a socialisti.sk, Štefan Harabin, a Vlasť és 

Tomáš Drucker, a Dobrá voľba első emberei vettek részt. A helyenként igen parázs hangulatú 

beszélgetésen Bárdos Gyula kitett magáért, ha kellett, igen határozottan tette helyre 

beszélgetőpartnereit.   

 

A madéfalvi veszedelemre emlékeztek Hertelendyfalván 
2020. január 12. – Pannon RTV 

Az 1764-ben elkövetett siculicidiumnak, azaz székelygyilkosságnak is nevezett madéfalvi 

vérengzésről emlékeztek meg ma az al-dunai székelyek a hertelendyfalvi Tamási Áron 

Székely-Magyar Művelődési Egyesületben. A délelőtti református istentiszteletet követően, a 

hívek közösen vonultak át a helyi egyesület és tájház udvarába, ahol a fiatalok műsorával 

tisztelegtek őseik előtt. Az eseményt a magyar himnusz eléneklésével nyitották, majd Lőcsei 

Vilmos, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület elnöke osztotta meg 

gondolatait a madéfalvi vérengzéssel kapcsolatban. 

 

Hídképző szerep a szerb és a magyar közösség között 
2020. jnauár 11. – Pannon RTV  

Sikeres a mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központ működése, folyamatban van a szerb és a 

magyar közösség közötti hídképző szerep betöltése - nyilatkozta Szubjektív című 

műsorunknak Seres István. A központ igazgatója hozzátette, munkájuk több pilléren alapszik, 

egyrészt kulturális, másrészt hitéleti, harmadrészt pedig kultúrdiplomáciai szerepet tölt be az 

intézmény. Fél év alatt 5000 látogatója volt a központnak, mintegy harminc százalékuk 

Szerbiából. 

 

Népzene és közösség télen is 
2020. január 11. – Magyar Szó  

Január 7-e és 11-e között tartják idén az immár hagyományossá váló tóthfalui Dúrmoló 

népzenei tábort a Kaszap István Kollégiumban. A tábort a Hagyományok Háza Hálózat – 

Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezi, és idén mintegy hetven 

résztvevőt szólított meg. Juhász Gyula, a VMMI szakmunkatársa és a tábor vezetője 

elmondta, a tábor kilencévesnél idősebb gyerekeknek, tizenéves fiataloknak és felnőtteknek 

egyaránt szól. Bárkit szívesen látnak, aki érdeklődik a népzene iránt, és valamilyen minimális 

előtudással rendelkezik, akár egyesületben zenél, akár otthon szokott gyakorolni. 
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https://ma7.sk/aktualis/bardos-listavezetohoz-meltoan-allta-meg-a-helyet-a-ta3-tevevitajaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24595/A-madefalvi-veszedelemre-emlekeztek-Hertelendyfalvan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/hidkepzo-szerep-szerb-es-magyar-kozosseg-kozott
https://www.magyarszo.rs/hu/4192/kultura/213723/N%C3%A9pzene-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-t%C3%A9len-is.htm
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VIII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap 
2020. január 12. – Kárpátalja 

Január 11-én nyolcadik alkalommal szervezte meg nagycsaládos napját a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE), amelyen közel 450-en vettek részt. Az egyesület 

évkezdő összejövetelének ismét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola adott 

otthont. A regisztrációt követően Kajla Brigitta, a KMNE irodavezetője, a rendezvény 

moderátora nyitotta meg az rendezvényt, amely nemzeti imádságunk közös eléneklésével 

folytatódott. 

 

Mentős egyenruhák kerültek átadásra a beregszászi járási egészségügyi 
dolgozók számára 
2020. január 12. – Kárpátalja 

Használt, ugyanakkor jó állapotban lévő mentős ruhákat adtak át a Kárpátaljai Református 

Egyház Diakóniai Központjában január 6-án a beregszászi járási kórház sürgősségi osztály 

dolgozóinak. Az egyenruhákat Szeitz Tibor kalocsai mentőtechnikus kezdeményezésére és 

felhívására gyűjtötték magyarországi mentősök a kárpátaljai kollégáik számára. Az 

öltözékeket a beregszászi járási mentőszolgálatok munkatársai között osztják szét. Mint azt az 

ötletgazda, Szeitz Tibor elmondta, régóta kiemelt figyelemmel követi a szomszédos országok 

mentőszolgálatainak a tevékenységét, így kerültek látókörébe a kárpátaljai mentősök is, 

akiknek a munkáját a technikai akadályok mellett a rossz felszereltség, a hiányos védő- és 

munkaöltözet is nehezíti. 

 

Több magyar kultúra 2020-ban Felsőpulyán 
2020. január 11. – volksgruppen.orf.at 

Megújult vezetéssel, új célokkal kezdi a 2020-as évet a Közép-Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. A szervezet élére a tavalyi közgyűlés Kántor Krisztiánt választotta meg, aki 

még több olyan kulturális eseményt szervezne, amely a helyi magyar és osztrák közönség 

érdeklődésére egyaránt számot tart. 
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http://karpataljalap.net/2020/01/12/viii-karpataljai-magyar-nagycsalados-nap
http://karpataljalap.net/2020/01/12/mentos-egyenruhak-kerultek-atadasra-beregszaszi-jarasi-egeszsegugyi-dolgozok-szamara
http://karpataljalap.net/2020/01/12/mentos-egyenruhak-kerultek-atadasra-beregszaszi-jarasi-egeszsegugyi-dolgozok-szamara
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3029400/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2020. január 11. – Duna World 

 

Magyar alkotó művei az olasz fővárosban. A fotográfusként és festőként is ismert Moholy-

Nagy László alkotásaiból nyílt kiállítás Rómában, a Modern Művészetek Galériájában. A 

látogatók olyan képpel is találkozhatnak, mely egykor Ady Endre szobáját díszítette. A látás 

forradalma - A Bauhaus felé című tárlaton Moholy-Nagy kortársainak munkái is láthatók.  

  

Chile fővárosában, Santiagoban tartották a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek 

Szövetsége IV. találkozóját. A közgyűlésre Argentínából, Brazíliából, Chiléből, Paraguayból, 

Uruguayból, és Venezuelából érkeztek küldöttek. 

  

Habàr a hagyományos disznóvágásra nincs lehetőség, az ízletes hurka és kolbász mégsem 

hiányzik a vancouveri magyarok asztaláról, Kanadában. Olyannyira nem, hogy a klasszikus 

magyar ínyencségek elkészítése minden évben a várva várt közösségi események közé tartozik 

a messze távolban. 

A Clevelandi Magyar Baptista közösség december elsején ünnepelte a 120 évre visszatekintő 

Clevelandi Magyar Baptista egyház megalakulását. 

  

Talán kevesen tudják, de Svédországba már 1956 előtt is érkeztek magyarok. Voltak, akik 

azért utaztak Észak-Európába, hogy a mezőgazdaságban vállaljanak munkát a világháborút 

követő években. Kovács Ferenc Győző azonban egészen más utat járt be. Mindössze huszonöt 

éves volt, amikor 1954-ben, közel tíz, szovjet kényszermunkatáborban eltöltött, 

viszontagságos év után Svédországba költözött. Megpróbáltatásairól könyv is készült. 

Következő riportunkban az ő történetével ismerkedhetnek meg.  

  

A hívek adakozásának és a magyar állam kiegészítő támogatásának köszönhetően Brisbane-

ben magyar templomot avattak.  A 2 millió lakosú óceánparti nagyváros magyarjainak több 

évtizedes álma vált valóra amikor összegyűltek a történelmi istentiszteletre. Tengerentúli 

tudósításunkból kiderül az is, hogy a helyi magyarok hogyan támogatták egy jótékonysági 

esten a közelmúltban pusztító ausztráliai tűzvész túlélőit. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-01-11-i-adas/
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Kárpát Expressz 

2020. január 12.  – M1 

 

Nyolcadik helyen szerepel a Magyar Közösségi Összefogás listáján Janits 

Erzsébet 

A szociológus egyike annak a 26 magyar politikusnak, akik a magyar listát erősítik 

Felvidéken. Az MKÖ választási programjának kialakításakor elsősorban a szociálpolitika és a 

nyugdíjrendszerek kidolgozásában szóló fejezetek kialakításában segített, a kampány során 

ezeket a témákat viszi majd a választók elé. Kiemelt szerepet kap a kisebbség felzárkóztatása 

is. 

 

Diaszpóra-tábor Szentendrén 

A Rákóczi-szövetség a Magyar Diaszpóratanács kérésére a magyar kormány támogatásával 

2016 óta szervez a diaszpórában élő magyaroknak tanulmányutakat. A szentendrei 

helytörténeti érdekességeket ezúttal az USA-ból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, 

Dél-Afrikából, Svédországból, Új-Zélandból érkezett fiatalok és kísérőik hallgatják 

 

Hallás után játszik citerán a zentai lány, Szeles Veronika 

Nagyapja hagyományát folytatja a zentai Szeles Veronika. A család sokféle hangszert 

kipróbált, míg végül a lány a citera mellett döntött. A tizenkettedik életévét taposó délvidéki 

lány küldetésének tekinti a magyar hagyományok továbbadását. A citera mellett népi éneket 

is tanul, sok fellépése van, amelyhez népviseletet hord. 

 

II. Rákóczi Ferenc lovas szobrot avattak Kárpátalján 

A Kárpátaljai Magyar Szövetség kezdeményezésére, a magyar kormány támogatásával teljes 

alakos Rákóczi lovas szobrot helyeztek el 2019 nyarán a Kárpátalja központjának számító 

Beregszász főterén. A szobrot december közepén avatták fel ünnepélyes keretek között, 

amelyen több százan vettek részt. A hét és fél méteres szobor Beregszász legmonumentálisabb 

emlékművévé vált. 

 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-01-12-i-adas-7/
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Határok nélkül 

2020. január 11. – Kossuth Rádió 

 

A 25. Marosvásárhelyi Könyvvásáron mutatták be Deé Nagy Anikó  és László Lóránt: Gróf 

Iktári Bethlen Zsuzsanna és szakácskönyve című könyvét, a Kriterion és a Teleki Téka 

kiadványát. A Kultúrpalota Kistermében tartott könyvbemutatón Egyed Emese 

irodalomtörténész méltatta a szerzők munkáját, a kötet jelentőségét, mához szóló üzenetét.  A 

rendezvényen – meghívottként – jelen volt Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke is.  

 

Szilágysámson nevét a 14. század derekán említik először a korabeli oklevelekben. Egy patak 

vájta völgykatlanban, festői környezetben helyezkedik el a település a Szilágyságban, azon 

belül is a Tövisháton. Református temploma uralja a távolból kibontakozó faluképet. Régi 

építésű ugyan, de nem szerepel a romániai műemlékek listáján.  Szász Bálint Róbert 

református lelkész, esperes gondolatai templomáról és gyülekezetéről. 

 

A második világháború után Mindszenty bíboros a szívén viselte az egész magyarság sorsát, 

így a felvidéki magyar közösség jogfosztottságát is. Fiatal felvidéki értelmiségiek, papok 

rendszeresen tájékoztatták a bíborost a magyarok elleni atrocitásokról, így a szlovák 

titkosrendőrség a magyar ÁVH közreműködésével bíróság elé állította a magukat 

Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetségnek nevező jogvédőket. Az úgynevezett 

csehszlovákiai Mindszenty-perben 70 évvel ezelőtt, 1949. december 30-án hoztak ítéletet. Az 

esetről Bukovszky László történész, a szlovák kormány kisebbségi biztosa írt 

tanulmánykötetet. 

 

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. Idén tavasszal 36  Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas indul Dél-

Amerikába, Dél-Afrikába, Ausztráliába és Új-Zélandra, hogy kilenc hónapig segítse az ottani 

magyar szervezetek munkáját. Képzésük, felkészítésük a héten kezdődött. 

 
 
Határok nélkül 

2020. január 12. – Kossuth Rádió 

 

A Vallásszabadság kihirdetésének megünneplésére készül a Magyar Unitárius Egyház. Hét 

végén Erdélyben  Tordán és Kolozsváron is több ehhez kapcsolódó eseményt rendeztek. Mi az 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-11_18-30-00&enddate=2020-01-11_19-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-12_18-02-00&enddate=2020-01-12_18-40-00&ch=mr1
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üzenete az magyar egyházak körében a 452 éve Tordán kihirdetett vallásszabadságnak? Erről 

kérdezte Bálint Benczédi Ferencet, a Magyar Unitárius Egyház püspökét Szilágyi Szabolcs 

 

Harminc évvel ezelőtt, az 1989-es romániai forradalom zűrzavaros napjaiban alakult meg az 

Aradi Magyar Dolgozók Szervezete, a későbbi Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi 

szervezetének elődje. Többek között magyar oktatást, szabad vallásgyakorlást, magyar 

kulturális intézményvezetőket és a magyar szimbólumhasználat engedélyezését kérték már 

akkor is a szocialista-nacionalista elnyomás alól fellélegző magyarok. Az önszerveződés egyik 

mozgatórugója Hosszu Zoltán ügyvéd volt, aki 1992-ben, az első szabad választáson bejutott a 

parlament felsőházába: mindmáig ő az utolsó aradi magyar szenátor. A hőskor emlékeit és a 

törvényhozásban szerzett tapasztalatait könyvben jelentette meg Magyar szenátor a román 

parlamentben címmel, ezt mutatták be a napokban Aradon. Pataky Lehel Zsolt elsőként a 

szerzőt, Hosszu Zoltánt kérdezte.  

 

Több magyar civil szervezet működik Romániában, mint ahogy azt maguk a civilek gondolták 

– ez derül ki a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége által készített civil kataszterből. 

Temesváron a Szórvány Alapítvány idén pedig már az Európai Kulturális Főváros évére 

készül, könyvtár egyesület létrehozását és – a Házsongárd mintájára – a nagy elődök 

sírjainak feltérképezését és rendezését tervezik. A két szervezet elnökével, Bodó Barnával 

Lehőcz László beszélgetett. 

 

Egy dolgot nem említett az előbbi beszélgetésben Bodó Barna, hogy miért pont a Szilágy 

megye magyar civil szervezeteivel kezdték el a kataszter bővítését. Mi azonban a műsort egy 

szilágysági falu bemutatásával folytatjuk. Zilahtól észak-nyugatra fekszik Diósad. A 

szájhagyomány szerint Thököly Imre is járt, és a szabadságharcos Szabó Pál lelkész, a későbbi 

esperes, Bem tábornok testőrcsoport-parancsnoka is itt van eltemetve. Nem utolsó sorban, 

Ady Endre őseinek faluja. Ezzel kezdte az ismerkedést Benkei Ildikó is.  

 

Diósadtól kilencven kilométerre dél-nyugatra fekszik Rév. Ez a település is ápol 

szabadságharcos emléket. Itt töltötte utolsó éveit Bersek József, az 1848-49-es szabadságharc 

huszárezredese. A bihari hegyek között fekvő falu lakói a református templom kertjében 

emeltek kopjafát tiszteletére és minden év január 17-én, az ezredes halálának napján 

megemlékeznek róla.  Ez egy azon események közül, amely összetartja a szórványban élő 

magyarságot. Erről beszélt Szoboszlai Gáspár István református lelkész Ionescu Nikolettnek.  

  

 

 


