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Nyomtatott és online sajtó 
 

Bátrak Ligája - Kecskeméten folytatódik a versenysorozat 
2020. január 13. – MTI, Pannon RTV, Vajdaság MA, karpatalja.ma, Webrádió, Kecskeméti 

Lapok 

Siklós és Balassagyarmat után tíz csapat részvételével Kecskeméten, a Lánchíd Utcai Sport 

Általános Iskola sportcsarnokában folytatódik a Bátrak Ligája elnevezésű iskolai 

vetélkedősorozat. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára az országos versenysorozat hétfő délelőtti megnyitóján jelezte, hogy a nemzeti 

összetartozás évében határon túli csapatok is részt vesznek a versenyen. A Bátrak Ligája 

kecskeméti állomásán ugyanis két vajdasági és egy horvátországi általános iskola is 

képviselteti magát. Az államtitkár hangsúlyozta, bízik benne, hogy azt az összefogást, illetve 

nemzeti összetartozást, amit az elmúlt években sikerült megteremteni - akár a Bátrak Ligája 

sport- és ügyességi versenysorozat keretében is - lehetőség lesz tovább erősíteni a fiatalok 

körében. Potápi Árpád János emlékeztetett: ez a második tanév, hogy a Honvédelmi 

Sportszövetség a nemzetpolitikai államtitkársággal összefogva valósítja meg a Bátrak Ligája 

vetélkedősorozatot. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, 

a Honvédelmi Sportszövetség elnöke elmondta: akárcsak a próbatételekhez, kihívásokhoz, 

úgy az élethez is bátorság szükséges. 

 

A határon túli magyar örökséget bemutató új, 200 részes sorozat indul a 
Kossuth rádióban 
2020. január 13. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, karpatalja.ma, 

Erdély.ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Felvidék.ma 

Hiszek egy hazában címmel a határon túli magyar örökséget, a magyar kultúra évezredes 

értékeit, a külhoni magyarság szellemi és anyagi alkotásait bemutató új, 200 részes sorozat 

indul a Kossuth rádióban - jelentette be a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős 

miniszteri biztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. V. Németh Zsolt közölte: az 

Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával megvalósuló sorozat apropója, 

hogy 2020-at az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította, emlékezve a 

trianoni békediktátum 100. évfordulójára. "Ebben az évben számot vetünk a békediktátum 

által okozott gazdasági politikai és lelki problémák megoldatlanságával, de még inkább cél, 

hogy erőt merítsünk a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből" - hangsúlyozta V. 

Németh Zsolt, aki leszögezte: az Országgyűlés nem gyászévet hirdetett idénre. Egyúttal 

hozzátette: lehetőség kínálkozik arra, hogy a 2010-ben megkezdett határokon átívelő 

nemzetegyesítés eredményeit is megmutassák, a Hiszek egy hazában című sorozat pedig ebbe 

illeszkedik. 
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https://kecskemetilapok.hu/hirek/batrak-ligaja:-ijaszatban-vivasban-es-loveszetben-is-megmerkoznek-a-diakok
https://www.origo.hu/kultura/20200113-a-hataron-tuli-magyar-orokseget-bemutato-uj-sorozat-indul-a-kossuth-radioban.html
https://www.origo.hu/kultura/20200113-a-hataron-tuli-magyar-orokseget-bemutato-uj-sorozat-indul-a-kossuth-radioban.html
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Asztalos Csaba lehet az EU Alapjogi Ügynöksége igazgatótanácsának tagja  
2020. január 13. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke nyerte azt a 

versenyvizsgát, amelyet a román külügyminisztérium írt ki az Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége (FRA) igazgatótanácsi tagságának betöltésére – közölte honlapján hétfőn a tárca.  

Asztalos Csaba az MTI-nek elmondta: tavaly áprilisban pályázta meg az EU-s intézmény 

Románia számára fenntartott igazgatótanácsi tagságát. A több mint húsz jelölt közül 16-an 

teljesítették az EU által támasztott szakmai és függetlenségi feltételeket. Közülük a 

külügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium által kinevezett vizsgáztató bizottság 

választotta ki egy román és angol nyelvű interjú során az igazgatótanács romániai tagját és 

póttagját. Utóbbi titsztséget Nicolae Voiculescu töltheti be. 

 

Közös mezőgazdasági doktori iskola elindítását is tervezi a Sapientia és a 
Szegedi Tudományegyetem 
2020. január 13. – Krónika, maszol.ro 

Együttműködési szándéknyilatkozatot és karok közötti együttműködést írt alá a Szegedi 

Tudományegyetem (SZTE) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az erdélyi 

intézmény Kolozsvári Karán. A hétfőn szentesített megállapodás kapcsán az EMTE úgy véli, 

hogy az együttműködés történelmileg is megalapozott, hiszen Szeged és Kolozsvár két olyan 

egyetemi város, melyek a múltban is szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A Sapientia 

közleménye szerint a két egyetem vezetői az együttműködési lehetőségekről egyeztettek, 

kiemelten megvizsgálva az SZTE hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kara szakjainak és a 

Sapientia agrármérnöki, kertészmérnök, tájépítész alapképzéseinek működését, projektjeit. 

 

A csíkszentdomokosi MPP-elnök szerint kettős mércét alkalmazott az 
igazságszolgáltatás 
2020. január 13. – transindex.ro 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért Binder Levente, a Magyar 

Polgári Párt csíkszentdomokosi önkormányzati képviselője, amiért a romániai 

igazságszolgáltatás nem engedélyezte, hogy a helyhatóság oldalán belépjen abba a perbe, amit 

a polgármesteri hivatalon szereplő Községháza felirat eltávolításáért indított a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC).  

 

Beszélgetés Szabó Annamáriával, a dévai Szent Ferenc Alapítvány Petőfi-
ösztöndíjas táncoktatójával 
2020. január 13. – Nyugati Jelen 

A dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját több éve segítik a magyar kormány által 

támogatott Petőfi program ösztöndíjasai. Az idei tanévre az alapítvány dévai házába fiatal 

néptáncoktató érkezett. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/120905-asztalos-csaba-lehet-az-eu-alapjogi-ugynoksege-igazgatotanacsanak-tagja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-mezogazdasagi-doktori-iskola-elinditasat-is-tervezi-a-sapientia-es-a-szegedi-tudomanyegyetem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-mezogazdasagi-doktori-iskola-elinditasat-is-tervezi-a-sapientia-es-a-szegedi-tudomanyegyetem
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120875-a-csikszentdomokosi-mpp-elnok-szerint-kett-s-mercet-alkalmazott-az-igazsagszolgaltatas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120875-a-csikszentdomokosi-mpp-elnok-szerint-kett-s-mercet-alkalmazott-az-igazsagszolgaltatas
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megszilarditani_a_gyokerekhez_valo_kotodest.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megszilarditani_a_gyokerekhez_valo_kotodest.php
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Előtérben Székelyföld: közel harminc legendát mutat be a rajzfilmsorozat első 
évada 
2020. január 13. – szekelyhon.ro 

Elkészült a Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatának első évada: közel harminc legendát 

és mondát ismerhetnek meg a nézők a tizenhárom összefüggő rész során. A nagyközönség 

márciusban láthatja először az alkotást. Összesen tizenhárom, átlagosan nyolcperces 

összefüggő részből áll a székelyföldi legendákat bemutató rajzfilmsorozat, amelyen jelenleg az 

utolsó simításokat végzi a csapat – fejtette ki a Székelyhonnak Fazakas Szabolcs ötletgazda, a 

sorozat képi forgatókönyvírója, operatőre, producere. Mint mondta, nem kevés munka áll a 

székelyudvarhelyi stúdió munkatársai mögött, hiszen a projekt még 2015-ben kezdődött el, és 

2018 közepéig csak tanulásról szólt. 

 

Kelemen Hunor szerint nem lesz egyszerű az előre hozott választás kiírása 
2020. január 13. – Krónika 

Az államfő és a miniszterelnök akarata ugyan fontos ahhoz, hogy előre hozott parlamenti 

választást írjanak ki, de nem elégséges – figyelmeztetett Kelemen Hunor, az RMDSZ 

szövetségi elnöke. A politikus hétfőn a Mediafax hírügynökségnek kifejtette, annak kapcsán, 

hogy Klaus Johannis elnök és Ludovic Orban kormányfő pénteken egyeztetett az ügyben, és 

az előre hozott választás kiírása mellett tette le a garast, csak annyit lehet tudni, hogy előre 

hozott voksolást akarnak, azt ugyanakkor nem, hogyan lehet odáig eljutni. „Egy dolgot 

kijelenthetünk: az államfő és a kormányfő akarata rendkívül fontos, de nem elegendő ahhoz, 

hogy kiírjuk az előre hozott választást. Vannak bizonyos eljárások és alkotmányos 

követelmények, amelyeknek eleget kell tenni” – mutatott rá. 

 

Vincze Loránt az MSPI esélyeiről: az új Európai Bizottság úgy érzi, eddig 
becsapták a polgárokat  
2020. január 13. – maszol.ro 

A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi csomagnak (MSPI) kedvez, hogy eddig egyik 

sikeres polgári kezdeményezés sem jutott el a jogalkotásig, és az új Európai Bizottságnak 

feltett szándéka a rendszer eredményessé tétele – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban 

Vincze Loránt, a FUEN elnöke. Az RMDSZ EP-képviselőjét az MSPI előtt álló útról kérdezték.  

 

Antal Árpád szerint a hozzájuk forduló moldovaiak nem maradnak a városban 
2020. január 14. – Krónika 

A Moldovai Köztársaság több mint ötszáz állampolgára honosította iratait tavaly 

Sepsiszentgyörgyön. A számok hallatán többen aggódva tették fel a kérdést, hogy ezáltal 

megváltozik-e a város etnikai összetétele, és az intézkedéssorozat befolyásolhatja-e az idei 

önkormányzati választások eredményét. Antal Árpád polgármester a Krónika megkeresésére 

úgy reagált a félelmekre: az ügyintézés nem azt jelenti, hogy a honosított személyek 

Sepsiszentgyörgyön laknak és szavaznak, „ez kizárólag a román állampolgárságról szól”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/eloterben-szekelyfold-kozel-harminc-legendat-mutat-be-a-rajzfilmsorozat-elso-evada
https://szekelyhon.ro/aktualis/eloterben-szekelyfold-kozel-harminc-legendat-mutat-be-a-rajzfilmsorozat-elso-evada
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-nem-lesz-egyszeru-az-elore-hozott-valasztas-kiirasa
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/120904-vincze-lorant-az-mspi-eselyeir-l-az-uj-europai-bizottsag-ugy-erzi-eddig-becsaptak-a-polgarokat
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/120904-vincze-lorant-az-mspi-eselyeir-l-az-uj-europai-bizottsag-ugy-erzi-eddig-becsaptak-a-polgarokat
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Meddig leszünk önmagunk ellenségei? 
2020. január 14. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a magyarokkal szemben ellenséges román állami szerveken 

kívül még egy olyan entitás létezik, amely miatt nem valósulhat meg az indokolt és elvárható 

mértékben a magyar anyanyelvhasználat Erdélyben és a Partiumban: maga a magyar 

közösség. Legalábbis a magyar közösség azon tagjai, akik félelemből, rosszabb esetben 

nemtörődömségből vagy igénytelenségből nem akarják a saját anyanyelvükön készült 

feliratokat használni vállalkozásukban. És sajnos nincsenek kevesen”. 

 

Tegnap Pozsonyban fejezte be tájékoztató körútját a BGA 
2020. január 13. – Ma7.sk 

A Bethlen Gábor Alap felvidéki munkatársai dél-szlovákiai korúton vettek részt, hogy 

tájékoztassák az érdeklődőket az aktuális pályázati lehetőségekről. A Bethlen Gábor Alap 

elkülönített állami pénzalap, melynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához 

kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelten a külhoni magyarok kultúráját és 

oktatását támogatják. 

 

A doni áttörés áldozataira emlékeztek Köbölkúton 
2020. január 13. – Ma7.sk 

A doni áttörés áldozataira emlékeztek a Párkány melletti Köbölkúton. 77 évvel ezelőtt, 1943. 

január 12-én a szovjet Vörös Hadsereg a honvédő háborúban támadást indított a Don-

kanyarban. A szovjetek két nap alatt áttörték a magyar védelmi vonalakat, s néhány hét alatt 

teljesen felmorzsolták a magyar ellenállást. A magyar áldozatok számát egyes források 93 500 

főre, más források 120 ezerre teszik, a hadifogságba esettek száma pedig meghaladja a 25 ezer 

főt. 

 

Kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedés 
2020. január 13. – Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a 

kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben 

történő elméleti elmélyedését. Mint azt Csóti György igazgatótól megtudtuk, a pályázat célja, 

hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket 

szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat. 

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti 

közösségeivel kapcsolatos – 25 000 és 45 000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve 

társadalomtudományi elemzéssel lehet. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 
 

 

https://ma7.sk/videok/tegnap-pozsonyban-fejezte-be-tajekoztato-korutjat-a-bga
https://ma7.sk/videok/a-doni-attores-aldozataira-emlekeztek-kobolkuton
https://felvidek.ma/2020/01/kisebbsegvedelemben-torteno-elmeleti-elmelyedes/
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Két és félszeresére nőtt a keret, bonyolultabbá vált a pályázati rendszer 
2020. január 13. – Pannon RTV 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által közzétett pályázatok lebonyolításakor felmerülő 

gyakorlati kérdések ismertetése céljából szervezett ma tájékoztató napot Szabadkán a 

Szekeres László Alapítvány. Két és félszeresére emelkedett a pályázati keret, viszont 

bonyolultabbá vált a pályázati rendszer. Minden civil szervezet vagy jogi személy csak 

egyetlen pályázatot nyújthat be a magyar kormány által biztosított támogatásra és három 

pályázati kiírás közül lehet választani. 

 

Lovagképzés a VM4K-ban 
2020. január 13. – Magyar Szó  

A szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban az elmúlt héten 

megtartották a középkori apródtábort, amelyen a résztvevők öt napon keresztül ismerkedtek 

a középkor történelmével, hagyományaival, szokásaival, a lovagok életével. A program 

elengedhetetlen részét képezte a szórakozás is, így elmondható, hogy az általános iskolás fiúk 

és lányok egy tartalmas héten vannak túl. Az apródtábor a szombati gálaműsorral zárult, a 

rendezvényen a résztvevő diákok szülei is betekintést nyerhettek az egész hetes munka 

eredményeibe, emellett az apródok lovagi esküt tettek, ezáltal hivatalosan is véget ért az 

apródkarrierjük. 

 

Nyílt napok a Rákóczi-főiskolán 
2020. január 13. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyílt napokat szervez 2020. január 18-án 

szombaton és január 23-án csütörtökön 9 órától (közép-európai idő szerint). A látogatók 

részletes tájékoztatást kaphatnak a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, betekintést 

nyerhetnek intézményünk életébe, találkozhatnak az egyes szakok oktatóival. Főiskolánk 

minden érdeklődőt,  vár Beregszászban, a Kossuth tér 6. szám alatti központi épületében.  

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

Vízkereszti kézműveskedést, tó- és házszentelést tartottak Salánkon 
2020. január 13. – karpatalja.ma 

A Salánki Görögkatolikus Egyházközség szervezésében vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó 

kézműves foglalkozást tartottak január 3-án Salánkon, melyet január 6-án tó- és házszentelés 

követett. Az egyházközségi teremben megszervezett kézműves foglalkozáson az asszonyok 

horgolt és hímzett díszeket készítettek a szenteltvíztartó üvegekre. Vízkereszt ünnepén pedig 

az elmúlt évek hagyománya szerint Csirpák József görögkatolikus pap megszentelte a salánki 

tó vizét, valamint a község görögkatolikusainak otthonát. A kézműves délutánt a Csoóri 

Sándor Alap támogatta. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ket-es-felszeresere-nott-keret-bonyolultabba-valt-palyazati-rendszer
https://www.magyarszo.rs/hu/4193/vajdasag/213794/Lovagk%C3%A9pz%C3%A9s-a-VM4K-ban.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nyilt-napok-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/vizkereszti-kezmuveskedest-to-es-hazszentelest-tartottak-salankon/
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Népszerű a munkácsi vár 
2020. január 13. – Kárpáti igaz Szó 

2019-ben a munkácsi vár látogatóinak száma meghaladta a 245 ezer főt. Egy év alatt 135 355 

felnőtt, 57 435 gyerek, 30 479 diák és nyugdíjas, illetve 22 410 kedvezményre jogosult kereste 

fel a történelmi helyet. Összehasonlítva a 2018-as adatokkal, a látogatók száma közel 15 

ezerrel nőtt. A legtöbben a májusi ünnepek és a múzeumi világnap alatt, illetve fesztiválok 

idején érkeztek. A jegyeladásokból befolyt összeg elérte a 11 millió hrivnyát. A vár falain belül 

a tavalyi év folyamán 241 pár kötött házasságot. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 13. – Kossuth Rádió  

 

Trianoni emlékévet hirdetett meg újévköszöntő fogadásán Tőkés László. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke - utalva a Romániában sorra kerülő önkormányzati és parlamenti 

választásokra - az összefogás szükségességét, a magyarság mozgósítását tartja az idei év 

legnagyobb kihívásának Az eseményen az Érmelléki Gazdák Egyesületét a Közjó 

szolgálatában díjjal tüntették ki a partiumi vidékért és gazdákért végzett munkáért. A Kós 

Károly díjat pedig Gazda József író, művelődésszervező vette át. 

  

A 2019-ben kifejtett parlamenti, törvényhozói munkájának, valamint közösségi 

tevékenységének eredményeiről számolt be Vass Levente, Maros megyei parlamenti 

képviselő, a Képviselőház egészségügyi szakbizottságának titkára marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján. Az általa kezdeményezett és a román parlamentben elfogadott törvények 

közül  az egyik legfontosabb a rezidens-orvosképzéssel kapcsolatos. 

  

Múlt hét végén befejeződött a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körútja, 

amely  Léván indult és Komáromon, Dunaszerdahelyen, Szepsin, Nagykaposon, 

Rimaszombaton át  Pozsonyban zárult. Czibula Ádám, a felvidéki komáromi iroda vezetője 

mutatta be a Bethlen Gábor Alap működési stratégiáját, nyílt pályázati programját, a pályázás 

és elszámolás folyamatát, tanácsot adtak, személyes konzultációt folytattak a főleg Kassa 

vidéki járásból megjelent  civil szervezetek  számára.  
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https://kiszo.net/2020/01/13/nepszeru-a-munkacsi-var/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-13_18-02-00&enddate=2020-01-13_18-40-00&ch=mr1
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Hétvégén Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete VIII. alkalommal 

szervezte meg nagyszabású, évindító rendezvényét, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos 

Napot. A 8 éve alapított szervezethez eddig közel 800 olyan család csatlakozott, akik három, 

vagy több gyermeket nevelnek. Az egyesületnek rendkívül sűrű a naptára, idén több mint 100 

rendezvényük lesz.  

  

77 éve, 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-

kanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy százezer 

katonája vesztette életét. A Don kanyari ütközet 77. évfordulóján a hősökre emlékeztek a 

nagyszalontai  köztemetőben, a  II. világháborúban elesett magyar honvédek parcellájánál. 

  

A Don-kanyari offenzíva 77. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak vasárnap este 

Marosvásárhelyen, a római katolikus temetőben, a doni áldozatok emlékművénél. És 

megemlékeztek Csíkszeredában is.  

  

 

 


