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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tematikus programsorozat indul Szent István 2025 címmel 
2020. január 14. –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Híradó, Demokrata, Felvidék.ma 

Ötéves tematikus programsorozat indul Szent István 2025 címmel az államalapító magyar 

király életművének megismertetésére - közölte Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának (EMT) elnöke kedden Szegeden. A kezdeményezésről rendezett sajtótájékoztatón 

az elnök úgy fogalmazott, a történelmi múlt tisztelete, a hazaszeretet rendkívül fontos a 

magyarság jövője szempontjából. A tematikus programok érintik majd a király állam- és 

egyházszervező tevékenységét, a szent korona jelentőségét, Szent István nemzetiségekhez 

fűződő viszonyát és külpolitikáját is - mondta Lomnici Zoltán. Az elnök hangsúlyozta, a 

kapcsolatok javítását szolgálhatja a környező országokkal, hogy a szlovákok és a horvátok is 

szent királyukként tisztelik Szent Istvánt. Rámutatott, az államalapító Magyarország fő 

védőszentje, egyedüliként a keleti és a nyugati kereszténység egyaránt szentként tiszteli. 

Vízkelety Mariann, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) elnöke kifejtette, a 

programsorozat célja, Szent István teljes szellemi örökségének újra felfedezése. Szent István 

birodalma keresztény értékközösség, egyfajta stratégiai, szervezeti válasz volt kora 

kihívásaira. Ma ilyen válasz lehet a visegrádi négyek együttműködése - mondta. 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet 
2020. január 14. – Ma7.sk, Pannon RTV 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi 

hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és 

kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak. Az esszépályázat kiírásával 

ösztönzik a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő 

külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését. 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. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt 

esetben fogadnak el. 

 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a felelősség évévé nyilvánította az idei 
esztendőt 
2020. január 14. – Krónika, Erdély Ma 

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház (MUE) püspöke a felelősség évévé 

nyilvánította a 2020-as esztendőt hétfőn, a vallásszabadság ünnepén. Mint ismeretes, az 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/tematikus-programsorozat-indul-szent-istvan-2025-cimmel-7672097/
https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-esszepalyazatot-hirdet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/balint-benczedi-ferenc-unitarius-puspok-a-felelosseg-eveve-nyilvanitotta-az-idei-esztendot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/balint-benczedi-ferenc-unitarius-puspok-a-felelosseg-eveve-nyilvanitotta-az-idei-esztendot
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unitárius egyház zsinata január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította 2002-ben, majd 

a magyar Országgyűlés 2018-ban egyhangúlag elfogadta Az 1568. évi tordai vallásügyi 

törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról című törvényt, illetve hivatalosan is 

emlékünneppé nyilvánította január 13-át. A Magyar Unitárius Egyház idén a megújult tordai 

unitárius templomban vasárnap szervezett megemlékezéssel kezdte a vallásszabadság 

megünneplését, a rendezvénysorozat hétfőn Kolozsváron zárult. 

 

Soós három parkolóház építését szorgalmazza, és tudni szeretné mire költik a 
parkolásból befolyt összeget  
2020. január 14. – transindex.ro, Erdély Ma 

Marosvásárhelyen legalább háromszor annyi személygépkocsit tartanak nyilván, mint 

amennyi parkolóhely rendelkezésre áll, írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében 

Soós Zoltán. Az RMDSZ polgármester-jelöltje szerint a városi önkormányzat ezt tudja de 

érdemi lépéseket, távlati intézkedéseket nem tesz ellene.  

 

Ösztöndíjra pályázhatnak nagycsaládban élő középiskolások és egyetemisták  
2020. január 14. – maszol.ro 

Ösztöndíjat hirdet a kovásznai központú Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete 

nagycsaládban élő középiskolások és egyetemi hallgatók részére. A Tündérvár ösztöndíj 

nagycsaládos diákoknak és egyetemi hallgatóknak elnevezésű pályázatra január 31-éig lehet 

jelentkezni. Az ösztöndíjra olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok jelentkezését 

várják, akik Romániában nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben 

tanulnak lakhelyüktől különböző településen és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre 

van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban 

való részvétel. 

 

Wass Albert-kultusz népszerűsítésével vádolja a kézdiszentléleki községvezetést 
Dan Tanasă 
2020. január 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Elfogadhatatlannak nevezi blogján a hivatásos feljelentő Dan Tanasă, mert szerinte a 

háromszéki Kézdiszentlélek község önkormányzata a Facebook-oldalán Wass Albert és Nagy-

Magyarország kultuszát népszerűsíti. Ugyanakkor a község vezetése bírósági feljelentésre is 

számíthat, mert Dan Tanasă szintén a közösségi oldalon kért segítséget, hogy beazonosítsa 

melyik településen van az a művelődési ház, amelynek homlokzatán magyarul szerepel a 

felirat. 

 

Felmérés: Soós Zoltán nyerheti a helyhatósági választásokat Marosvásárhelyen 
2020. január 14. – maszol.ro 

Nagy meglepetéseket tartogathatnak a helyhatósági választások Marosvásárhelyen egy 

decemberben végzett IRES-felmérés szerint, amelyet az agendademures.ro hozott 

nyilvánosságra. Míg 4 évvel ezelőtt a felmérések a jelenlegi polgármester, Dorin Florea 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58158
http://itthon.transindex.ro/?hir=58158
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120931-osztondijra-palyazhatnak-nagycsaladban-el-kozepiskolasok-es-egyetemistak
https://szekelyhon.ro/aktualis/wass-albert-kultusz-nepszerusitesevel-vadolja-a-kezdiszentleleki-kozsegvezetest-dan-tanas
https://szekelyhon.ro/aktualis/wass-albert-kultusz-nepszerusitesevel-vadolja-a-kezdiszentleleki-kozsegvezetest-dan-tanas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120955-felmeres-soos-zoltan-nyerheti-a-helyhatosagi-valasztasokat-marosvasarhelyen
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győzelmét vetítették előre, most a helyzet teljesen másképp fest. A nyilvánosságra hozott 

telefonos felmérés szerint ha most tartanák a helyhatósági választásokat, és ha azok 

kétfordulósak lennének, Dorin Florea még az első fordulóba sem kerülne be. A közvélemény-

kutatás szerint egyfordulós választás esetén a legtöbb voksot az RMDSZ jelöltje, Soós Zoltán 

kapná. Ha kétfordulós lenne, Soós az PMP jelöltével, Mureș Emil Marius Pașcannal küzdene 

meg Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért.  

 

Még mindig nem tudni, hogy viselheti-e Nyirő József nevét a székelyudvarhelyi 
könyvtár 
2020. január 14. – szekelyhon.ro 

Egyelőre fel van függesztve a székelyudvarhelyi városi könyvtár Nyirő Józsefről való 

elnevezésére vonatkozó tanácsi határozat, mivel a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a 

közigazgatási bíróságon támadta meg az elképzelést, az író által szerintük képviselt 

ideológiára hivatkozva. A székelyudvarhelyi városházán úgy vélik, törvényes az elnevezés. 

 

A magyar kultúra ünnepe a Partiumban 
2020. január 15. – Krónika 

Nagyvárad, Debrecen, Berettyóújfalu és Margitta közösen ünnepli a magyar kultúrát összesen 

több mint hetven eseménnyel január 17. és 27. között. Nagyváradon vendégjátékkal lép fel a 

debreceni Csokonai Színház. A magyar kultúra napját annak emlékére ünnepeljük, hogy 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát.   

 

Kevesebb magyar baba született Kolozsváron 
2020. január 15. – Krónika 

Kevesebb magyar gyermek született Kolozsváron 2019-ben, mint egy évvel korábban – derül 

ki a kincses városi polgármesteri hivatal lakosság-nyilvántartási adataiból. A többségi 

lakosság esetében pozitív a népszaporulat. Az Oláh Emese RMDSZ-es alpolgármester 

sajtóirodája által a Krónika szerkesztőségéhez eljuttatott adatok szerint tavaly 432 magyar 

nemzetiségű újszülöttet anyakönyveztek Kolozsváron, 198 lányt és 234 fiút. Ez azt jelenti, 

hogy 2019-ben harminc magyar csecsemővel kevesebb született a kincses városban, mint 

2018-ban, amikor 462 magyar gyermek látta meg a napvilágot. 

 

Még nagyobb súlyt fektetnek a komáromi tanárképzőn a gyakorlati oktatásra 
2020. január 14. – Ma7.sk 

„Tanuljunk jobban tanítani” címmel indít projektet az idei évben a Selyej János Egyetem 

Tanárképző Kara, miután a kar Befektetési és Informatizációs Kormányalelnöki Hivatalhoz 

benyújtott pályázata sikeresnek bizonyult, és a pályáztató a programra vissza nem térítendő 

támogatást ítélt meg az egyetem számára. A komáromi egyetem legnépesebb kara az elnyert 

támogatással javítani kívánja a hallgatók szakmai gyakorlatának körülményeit és színvonalát. 

A projekt keretein belül szakmai anyagok is készülnek majd az egyetemi oktatók, a gyakorlati 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-mindig-nem-tudni-hogy-viselheti-e-nyiro-jozsef-nevet-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar
https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-mindig-nem-tudni-hogy-viselheti-e-nyiro-jozsef-nevet-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar
https://ma7.sk/oktatas/meg-nagyobb-sulyt-fektetnek-a-komaromi-tanarkepzon-a-gyakorlati-oktatasra
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oktatásba bevont tanárok és a hallgatók számára. A támogatott programban 500 nappali 

tagozatos egyetemi hallgató és 80 gyakorlati oktatásba bevont tanár vesz részt. A projektnek 

köszönhetően a Selye János Egyetem Tanárképző Karának az eddigi 35 oktatási intézményből 

álló gyakorló intézményi hálózata több iskolával bővül. 

 

Február 1-jén tartják meg a 18. Őseink zenéje rendezvényt 
2020. január 14. – Magyar Szó  

Egy hónapja ülésezik Szenttamáson az Őseink zenéje népzenei rendezvény 

szervezőbizottsága. A program már összeállt, a napokban elkészülnek a kétnyelvű plakátok, a 

hátramaradt, nem egészen egy hónap alatt pedig a további részleteket is megbeszélik. A 

szervező, az Arany János MME elnöke, Robotka Angéla elmondta, a fellépők már ismertek, a 

napokban pedig elkészül a program további része is. 

 

Homoki Gábor kárpátaljai festőművész kiállítása nyílik a Forrás Galériában 
2020. január 14. – MTI, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Homoki Gábor kárpátaljai festőművész kiállítása látható csütörtöktől Budapesten, a Forrás 

Galériában. A realista stílusban alkotó művész kedvenc témái a Tisza, az öreg házikók, 

utcaképek, csendéletek, a hit témái, a krisztusi megváltás, az evangélium. A tárlat a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával, a Kárpát-haza Galéria rendezésében látható – 

közölték a szervezők az MTI-vel. 

 

Ukrán–magyar határ menti együttműködés 
2020. január 14. – Kárpátalja 

A Baranyai (Baraninci) kistérség vezetősége Jurij Maruszjak polgármesterrel az élen 

találkozott két magyarországi település küldöttségével. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Záhony és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cigánd önkormányzatának vezetőivel 

megvitatták a szociális-gazdasági fejlesztés kérdéseit és a határokon átnyúló együttműködési 

lehetőségeket. Úgyszintén szó volt a tudományos-műszaki, ökológiai és kulturális szférában 

lehetséges közös pályázati lehetőségekről, illetve a közösségek érdekében történő baráti 

kapcsolatok kialakításáról és a tapasztalatcseréről. A találkozón jelen volt Rezes József, a 

megyei nemzetiségi és vallásügyi főosztály vezetője is. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4195/kultura_zene/213863/Febru%C3%A1r-1-j%C3%A9n-tartj%C3%A1k-meg-a-18-%C5%90seink-zen%C3%A9je-rendezv%C3%A9nyt.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/homoki-gabor-karpataljai-festomuvesz-kiallitasa-nyilik-a-forras-galeriaban/
http://karpataljalap.net/2020/01/14/ukran-magyar-hatar-menti-egyuttmukodes
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 14. 

 

Készül a felvidéki magyar közösség a februári parlamenti választásra. A Lévai járás 

magyarsága nagyrészt szórványban él, ennek ellenére különösen erős a Magyar Közösség 

Pártja ebben a járásban. Az emberi tartás mellett az egymást erősítő közösségi 

együttműködés eredménye, hogy a járás minden választási ciklusban emelni tudta a magyar 

polgármesterek és önkormányzati képviselők számát. A pártmunka titkairól a Lévai járási 

elnök, Kakas Pál nyilatkozott. 

 

Ülésezett az Egán Ede Kör Nagydobronyban. Az egyesülés nemrég jött létre. Olyan gazdák és 

vállalkozók fogtak össze, akik sikeresen pályáztak korábban fejlesztésre az Egán Ede 

Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Program keretében. Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb 

színmagyar települése, mezőgazdaságilag az egyik legerősebb térség.  

 

A marosvásárhelyi  St. Georgius Manager Club és a CED- Közép-Európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat  szervezi az I. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát február 6. és 8. 

között, Marosvásárhelyen. A szervezők mai sajtótájékoztatóján Szatmáry Zsoltot, a 

menedzser klub elnöke, a konferencia főszervezője adott tájékoztatást. 

 

Költségvetés-kiegészítéshez jutott több erdélyi magyar történelmi egyház a vallásügyi 

államtitkársághoz benyújtott pályázatával az év végén. Bihar megyében kilenc egyházközség 

nyert támogatáshoz. Hogy ki és mennyi támogatáshoz jutottak a román költségvetésből, 

megtudjuk műsorunkból.  

 

Komplex tehetséggondozás címmel szervezett szakmai fórumot Szabadkán a Vajdasági 

Tehetségsegítő Tanács elsősorban a tehetségponként működő iskolák tanárai számára. A 

Délvidéken példaértékű az ilyen jellegű munka, hangzott el az összejövetelen.  

 

A romániai közoktatásban hétfőn kezdődött a második félév, amely a temesvári Bartók Béla 

líceum számára ismét igen mozgalmasnak ígérkezik: évfordulós megemlékezések, folytatódó 

építkezések, szakmai képzések, tanulmányi kirándulások, vizsgafelkészítők egyaránt lesznek, 

de folytatódnak az iskola által szervezett hagyományos tevékenységek is – mondta el az iskola 

igazgatója, Erdei Ildikó. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-14_18-02-00&enddate=2020-01-14_18-40-00&ch=mr1
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A Nemzeti Színházban az egész évadot a Trianonra való emlékezés jegyében tervezik - 

mondta Vidnyánszky Attila igazgató a mai sajtótájékoztatón.  Folytatódnak majd a hosszabb-

rövidebb turnék az elszakított területekre: Kárpátaljára, Felvidékre és a Vajdaságba.  

Márciusban bemutatják a Wass Albert 13 almafa című regénye alapján készült darabot, előtte 

azonban a valóságban is fát ültetnek – szintén a Trianon traumáját felülíró összetartozás 

jegyében. 

 

 


