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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: A Himnusz identitásunk és kultúránk legmeghatározóbb eleme 
2020. január 19. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ATV, Vajdaság MA, Magyar 

Szó 

A Himnusz identitásunk és kultúránk legmeghatározóbb eleme – jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Kölcsey Ferenc 

síremlékénél tartott megemlékezésen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén. 

Potápi Árpád János a Himnusz megszületését is felidézve arról beszélt, a magyaroknak – más 

nemzetekkel ellentétében – nem diadalmenet vagy győzelmi felvonulás a nemzeti imádságuk, 

a Himnuszban benne vannak a viharos évszázadok tragédiái, mementói, a nemzet 

esendősége, de ugyanúgy benne van a megrendíthetetlen hit is a Mindenhatóban. Hozzátette, 

ezen a napon nemcsak egy kiválóan megírt és csodálatosan megkomponált, az összmagyarság 

szívét összekötő művet, hanem a nemzet évezredes történelmét és keresztény hitét is 

ünnepeljük. 

 

Felbecsülhetetlen erő rejlik a diaszpóra magyarságában 
2020. január 18. – Magyar Nemzet –Borsodi Attila  

Ma már a diaszpóra magyarsága is a nemzetünk része, és az anyaország is úgy tekint rájuk, 

ahogy az őket megilleti – jelentette ki lapunknak a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter szerint a diaszpórában élők támogatására létrehozott 

programok megerősítették a világban elszórtan élő honfitársainkat, helyi közösségeiket. A 

politikus beszámolt arról is: hamarosan két új programot indítanak, amelyek azokat a 

diaszpórában élő fiatalokat támogatják, akik magyar középiskolában és felsőfokú 

intézményben kívánnak tovább tanulni. A diaszpóra magyarsága reneszánszát éli, hiszen 

2010-től számos olyan nemzetpolitikai program indult el, amely őket célozza, erősíti. Mindez 

azért is fontos, mert körülbelül 2,5 millió honfitársunk él diaszpórában. Számukra a változás 

szembetűnő, mert volt olyan időszak, amikor az anyaország lemondott róluk, létezésüket is 

tagadta, később pedig nem kaphatták meg a kellő figyelmet. Ebben viszont az elmúlt tíz év 

során jelentős változás történt, és az évtizedes munkánk gyümölcse lassan beérik – emelte ki 

a miniszteri biztos. 

 

Magyar–magyar versenyt hozó helyhatósági és előre hozott parlamenti 
választásra készül az RMDSZ 
2020. január 18.  – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Erdély Ma 

A közjó azt kívánja, hogy minél hamarabb alakuljon stabil parlamenti többség Romániában, 

ezért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatja, hogy tavasszal előre 

hozott parlamenti választások legyenek – jelentette ki szombaton Kolozsváron Kelemen 

Hunor. A politikus az RMDSZ miniparlamentjeként is emlegetett Szövetségi Képviselők 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/felbecsulhetetlen-ero-rejlik-a-diaszpora-magyarsagaban-7683266/
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Tanácsának (SZKT) ülésén beszélt erről. Kifejtette: Romániában 2012 óta folyamatosan 

politikai válság van, azóta kilenc kormánya volt az országnak. Megerősítette, hogy az RMDSZ 

meg fogja szavazni a parlamentben a kormány ellen benyújtani tervezett bizalmatlansági 

indítványt, mivel nem értenek egyet a kormányzó liberálisok azon javaslatával, hogy 

kétfordulóssá váljon a polgármester-választás. Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy az 

önkormányzati választáson várhatóan magyar–magyar verseny lesz, miután az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) összeolvadni készül. Kifejtette, ez 

teljesen új helyzetet teremt, hiszen eddig az RMDSZ az MPP-vel együttműködött, de ha 

létrejön a fúzió, érvényét veszti az együttműködési megállapodás. Kelemen szerint ezért arra 

kell számítani, hogy magyar–magyar verseny alakul ki egyes erdélyi településeken, ezért 

rugalmasnak kell lenniük, hogy megőrizhessék, illetve visszaszerezhessék Szatmárnémeti és 

Marosvásárhely polgármesteri tisztségét, amire – Kelemen szerint – jó esély van. 

 

Erdélyi Magyar Szövetség néven egyesül az EMNP és az MPP 
2020. január 18. – MTI, Krónika, tranisndex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójáról döntött 

szombaton Csíkszeredában a két párt küldöttgyűlése. Az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) nevet fogja viselni. A pártok határoztak arról, hogy az egyesült párt bejegyzési 

procedúráját az önkormányzati választások után indítják el, a választásokon pedig az Erdélyi 

Magyar Szövetség politikai szövetségben vesznek részt. Csomortányi István, az EMNP elnöke 

a két párt együttes kongresszusa utáni sajtótájékoztatón elmondta: úgy ítélték meg, hogy a 

választási részvételüket tennék kockára, ha már az önkormányzati választásokra a fuzionált 

párttal készülnének. Nem biztos ugyanis, hogy addig sikerül lezárni a fúzió bírósági 

bejegyzését. Ezért döntöttek a politikai szövetség megkötéséről, melyet sokkal egyszerűbb jogi 

procedúrával lehet bejegyeztetni. Mezei János MPP-elnök elmondta: a két párt politikai 

szövetségéről szerződést kötöttek, mely paritásos döntéshozást ír elő. A két párt elnöke a 

politikai szövetség társelnökei lesznek. 

 

Március 15. - Ismét diákutaztatási programot hirdet a Rákóczi Szövetség 
2020. január 17. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Promenad, transindex.ro, Erdély Ma 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is utazási lehetőséget hirdet a Kárpát-

medence magyar középiskolásainak a Rákóczi Szövetség – tájékoztatta a szervezet pénteken 

az MTI-t. A közlemény szerint az 1994-ben indult program célja, hogy a Kárpát-medence 

országaiban élő magyar középiskolások együtt megemlékezzenek az 1848-49-es 

forradalomról és szabadságharcról, és ahhoz kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat 

szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatra bármely magyar Kárpát-

medencei középiskola jelentkezhet február 20-ig. A pályázat feltétele, hogy az utazó 

középiskolás csoport a Kárpát-medencében „legalább egy határt átlépjen” és egy másik 

iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan – írták. Arra is 

kitértek, hogy az utazási pályázaton 300 ezer forint nyerhető el, az utazók számától és a 

megtett távolságtól függően. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-szovetseg-neven-egyesul-az-emnp-es-az-mpp
https://magyarnemzet.hu/belfold/ismet-diakutaztatasi-programot-hirdet-a-rakoczi-szovetseg-a-nemzeti-unnep-7683800/
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Számos programmal várja a közönséget a Magyarság Háza 
2020. január 17. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu 

Folytatódik a havonta jelentkező, értéktárakat bemutató sorozat, az Útikalauz magyaroknak, 

illetve a Nyelvhatárőrök, amely elsősorban a szórványban élő magyar közösségeket mutatja 

be. Számos sorozattal, szabadegyetemmel, filmklubbal és mesedélelőttel is várja az 

érdeklődőket a Magyarság Háza az idei évben – hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki 

műsorában. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a műsorban elmondta: a 

szabadegyetem az év során számos témával, sporttal, kultúrával, a magyarságtudattal, 

történelemmel, néprajzzal foglalkozik. „Sokfajta megközelítésben szeretnénk ugyanarról 

beszélni, hogy mi az, ami megtart bennünket, magyarokat” – mondta, hozzátéve: a 

szabadegyetem minden héten csütörtökön 18 órától várja az érdeklődőket. 

 

Kétfordulós választás: Ludovic Orban elismerte, hogy „kissé” átejtette az 
RMDSZ-t 
2020. január 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Azáltal, hogy a kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a kétfordulós 

polgármester-választás érdekében, kissé megszegtem az RMDSZ-szel kötött egyezséget” – 

vallotta be Ludovic Orban miniszterelnök, aki ugyanakkor hozzátette: az RMDSZ-nek 

lehetősége van ellenlépéseket tenni. „A kétfordulós polgármester-választás ügyében valóban 

kissé megszegtük az RMDSZ-szel kötött egyezséget. De nem sürgősségi kormányrendeletet 

adunk ki, hanem felelősséget vállalunk a parlamentben, tehát a procedúra lehetőséget ad 

nekik, hogy ellenlépéseket tegyenek, ha nem értenek egyet velünk” – hangoztatta Orban egy 

csütörtök esti televíziós interjúban. A kormányfő arra utalt, hogy a szociáldemokrata 

kormány tavalyi megbuktatása előtt az általa vezetett Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

homlokegyenest más vállalást tartalmazó megállapodást kötött az RMDSZ-szel, valamint a 

Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR). A magyar alakulatnak azt ígérte, hogy nem 

fogja kezdeményezni a választási törvény oly módon történő módosítását, hogy két 

fordulóban válasszák meg a polgármestereket, ehhez képest az USR-rel kötött megegyezésben 

éppen ennek az ellenkezője szerepel. 

 

A kihívások nem változnak: fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte az RMDSZ 
Kolozsváron 
2020. január 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte szombaton Kolozsváron az RMDSZ, amelynek 

elnöke, Kelemen Hunor szerint a szövetség kihívásai a következő időszakban sem változnak, 

így a romániai magyarságnak meg kell őriznie identitását szülőföldjén, erős közösségként kell 

megmaradnia és értelmet kell adni a közösségi létezésnek. Brendus Réka, a nemzetpolitikai 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/szamos-programmal-varja-a-kozonseget-a-magyarsag-haza-7682996/
https://kronikaonline.ro/belfold/ketfordulos-valasztas-orban-elismerte-hogy-bkisser-atejtettek-az-rmdsz-t
https://kronikaonline.ro/belfold/ketfordulos-valasztas-orban-elismerte-hogy-bkisser-atejtettek-az-rmdsz-t
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kihivasok-nem-valtoznak-fennallasanak-30-evfordulojat-unnepelte-az-rmdsz-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kihivasok-nem-valtoznak-fennallasanak-30-evfordulojat-unnepelte-az-rmdsz-kolozsvaron
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államtitkárság főosztályvezetője tolmácsolta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár jókívánságait, akik azt üzenték, hogy 

személyesen és a magyar kormány nevében is továbbra is az RMDSZ mellett állnak 

küzdelmében és hitében. 

 

Marosvásárhely: Hermann besorolt Soós mögé, de elvárja, hogy függetlenként 
induljon 
2020. január 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Lemond a hónapokkal ezelőtt beharangozott független jelöltségéről Hermann Mark 

Christian, és a továbbiakban Soós Zoltánt támogatja a Marosvásárhely polgármesteri 

tisztségéért folytatott harcban. Minderre kettejük pénteki sajtótájékoztatóján derült fény. A 

valamikor az Erdélyi Magyar Néppártban (EMNP), majd a Szabad Emberek Pártjában (POL) 

politizáló Hermann Mark Christian azok után döntött a visszalépés mellett, miután Soóssal 

megígértette, hogy tízpontos programját a magáévá teszi. Ennek legfőbb eleme a jelenlegi 

polgármester, az általa korruptnak nevezett Dorin Florea és csapata elleni harc folytatása. 

Szerinte a korrupció, nepotizmus, favoritizmus, klientarizmus ártott a legtöbbet 

Marosvásárhelynek, amely emiatt jócskán lemaradt a környező városok mögött. 

 

Gazdag programmal ünneplik a magyar kultúra hetét Szatmárnémetiben 
2020. január 17. – Krónika 

Szatmárnémetiben is megünneplik a magyar kultúra hetét: január 18. és 26. között színházi 

előadások, koncertek, kiállítások várják a közönséget. Az Egycsillagú égbolt elnevezésű 

rendezvénysorozatot immár 14. alkalommal szervezi meg az Ady Endre Társaság a magyar 

kultúra napjához, január 22-hez kapcsolódóan. 

 

Próbaházasságban vághat neki a helyhatósági választásoknak az MPP és a 
Néppárt 
2020. január 17. – transindex.ro 

A január 18-i közös kongresszuson születhet döntés a két kis párt fúziójáról, a tényleges 

egyesülés azonban csak a helyhatósági választások után esedékes. A Magyar Polgári Pártban 

(MPP) megoszlanak a vélemények e tekintetben. Kulcsár-Terza József, az alakulat parlamenti 

képviselője a Transindex érkelődésére elmondta: elhamarkodottnak tartja már most dönteni 

a fúzióról. „Nem ellenzem a Néppárttal való egyesülést, azonban ez egy komplex kérdés, és túl 

hirtelen jött. Szerintem ezt alapos mérlegelésnek kellene alávetni. Vannak, akik támogatják a 

fúziót, és vannak, akik nem. A tényleges házasság előtt kellene egy vadházasságban eltöltött 

időszak, hogy lássuk, működik-e? Mi lesz akkor, ha lesznek gyerekek, és kiderül, hogy nem 

működik?” - tette fel a kérdést Kulcsár-Terza.  

 

Mérlegen az új MCSMSZ-korszak: több mint 1600 csángó gyermek vesz részt a 
magyar oktatási programban  
2020. január 17. – maszol.ro 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ketfordulos-valasztas-orban-elismerte-hogy-bkisser-atejtettek-az-rmdsz-t
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https://kronikaonline.ro/kultura/gazdag-programmal-unneplik-a-magyar-kultura-hetet-szatmarnemetiben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58199&probahazassagban_vaghat_neki_a_helyhatosagi_valasztasoknak_az_mpp_es_a_neppart
http://itthon.transindex.ro/?hir=58199&probahazassagban_vaghat_neki_a_helyhatosagi_valasztasoknak_az_mpp_es_a_neppart
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121055-merlegen-az-uj-mcsmsz-korszak-tobb-mint-1600-csango-gyermek-vesz-reszt-a-magyar-oktatasi-programban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121055-merlegen-az-uj-mcsmsz-korszak-tobb-mint-1600-csango-gyermek-vesz-reszt-a-magyar-oktatasi-programban
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Az elmúlt tanév végén derült ki, hogy hét év után újra a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségére (MCSMSZ) bízta a magyar kormány a moldvai csángó oktatási program 

működtetését. Az elmúlt fél év elsősorban az oktatási helyszíneken folyó tevékenységek 

stabilizálásával és megerősítésével telt. A jelentős magyar állami támogatásnak is 

köszönhetően sikerült olyan intézkedéseket hozni, amelyek segítségével vonzóbbá válhat a 

magyar nyelv tanulása Csángóföldön a rohamosan változó körülmények között is. Az újra az 

MCSMSZ által működtetett oktatási program első fél évének eseményeiről, tanulságairól 

Ferencz Évát, a szövetség ügyvezetőjét kérdezték.  

 

Várat magára az oktatás minőségének javulása 
2020. január 18. – Krónika 

Bár emelték az idei fejkvóta értékét, továbbra is alulfinanszírozott a tanügyi rendszer, és nem 

várható, hogy jobb legyen az oktatás minősége. Nem populista húzásokra, hanem átgondolt, 

felelősségteljes döntésekre lenne szükség a rendszerben, a bürokrácia csökkentését pedig 

körültekintően kell végrehajtani – szögezte le a Krónikának Ferencz S. Alpár, az RMPSZ 

szakmai alelnöke. 

 

Antal Árpád az MPP-EMNP-fúzióról 
2020. január 18. – Erdély Ma, Háromszék 

Teljesen természetes folyamat része az, ami jelenleg az erdélyi magyar politikai életben zajlik 

– így kommentálta Antal Árpád az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke a Magyar 

Polgári Párt, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt tervezett szövetségét, illetve fúzióját. A 

polgármester szerint az összeolvadás okai, az elmúlt 12–16 évben történteket szem előtt 

tartva, pontosan azonosíthatóak. Az elöljáró úgy látja, a 2004-től kezdődött szétfejlődés korát 

lassan a kohézióé váltja fel, amely végül újból egy közös politikai szervezethez vezet majd. 

 

Évfordulós elismerések Kolozsváron: huszonnégyen részesültek Ezüstfenyő-
díjban 
2020. január 18. – maszol.ro 

Tizennyolcadik alkalommal díjazta szombaton az RMDSZ azoknak a munkáját, akik jelentős 

szerepet vállaltak a közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a szövetség 

programjának megvalósításában. Az elismeréseket Kelemen Hunor szövetségi elnök 24 

személynek adta át Kolozsváron. A politikus beszédében kiemelte: 18 év alatt még nem 

fordult elő, hogy a díjátadás egyszerre történjen az RMDSZ születésnapjának 

megünneplésével. Emlékeztetett arra, hogy szintén szombaton, Kolozsváron tartják a 

szövetség alapítása 30. évfordulójának gáláját.  

 

Pásztor Sándor: „Közös értéket teremtettünk” 
2020. január 18. – Bihari Napló 

A Román–magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészetek számára 

elnevezésű projekt keretében újult meg a váradi színház nagyszínpada, melyet a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tovabbra-sem-varhato-az-oktatas-minosegenek-javulasa
https://www.erdely.ma/antal-arpad-az-mpp-emnp-fuziorol-szetfejlodes-utan-osszeolvadas/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121106-evfordulos-elismeresek-kolozsvaron-huszonnegyen-reszesultek-ezustfeny-dijban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121106-evfordulos-elismeresek-kolozsvaron-huszonnegyen-reszesultek-ezustfeny-dijban
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-kozos-erteket-teremtettunk-2607495/
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közelmúltban adtak át. Pásztor Sándor, a megyei kulturális intézményeket fenntartó Bihar 

Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke nyilatkozott az utóbbi évtized legnagyobb szabású 

infrastrukturális beruházásáról. 

 

Etnikai „munkaburok”: jellemző, hogy magyar magyart alkalmaz a 
kommunikációs gátak elkerüléséért 
2020. január 18. – szekelyhon.ro 

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 magyar közösségű munkahelyet a vegyes vagy teljesen román nyelvi 

környezet helyett. 

 

Az RMDSZ mindenhol állít polgármester-jelöltet, ahol a magyar lakosság 
számaránya meghaladja a 15%-ot  
2020. január 19. – transindex.ro 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) kolozsvári ülésén úgy döntött, hogy az RMDSZ 

mindenhol állít polgármester-jelöltet, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%-

ot - írja a szövetség szombati közleményében. A dokumentum szerint a 2020-as 

önkormányzati választáson az RMDSZ feladata az erdélyi magyar érdekképviselet 

hatékonyságának növelése az önkormányzatokban. "Március 15-éig lezárul a jelöltállítási 

folyamat, az RMDSZ-nek mindenhol lesz polgármester-jelöltje, ahol a magyar lakosság 

számaránya meghaladja a 15%-ot" - szögezi le a közlemény. Horváth Anna, az RMDSZ 

alelnöke közölte: azoknak, akik helyi vagy megyei tanácsosi, illetve polgármesteri vagy 

megyei tanácselnöki tisztségre pályáznak, össze kell gyűjteniük a magyar lakosság egy, illetve 

három százalékának támogató aláírását abból az adminisztratív-területi egységből, amelyben 

pályáznak.  

 

Orban: közbelépünk, ha a megyeitanácselnök-választásról szóló törvény elakad 
2020. január 19. – maszol.ro 

A kormány kész közbelépni, amennyiben a megyei tanácselnökök megválasztásról szóló 

törvény, mindenféle "procedurális időhúzás" miatt elakad a parlamentben - jelentette ki 

vasárnap a Hotnews-nak adott interjúban Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő nagy 

esélyt lát arra, hogy ezt a módosítást parlamenti úton el lehessen érni, mert az RMDSZ is 

támogatja, hogy a megyeitanács-elnököket ne közvetlenül, hanem a tanácsosok sorából 

válasszák. Mindettől függetlenül, a kormány kész közbelépni, amennyiben a folyamat 

mindenféle procedurális időhúzás miatt elakadna a parlamentben - mondta Orban.   

 

Tökéletesíthető a gyönyörű irány: Dávid Ferenc-domborművet avattak 
Marosvásárhelyen 
2020. január 19. – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/etnikai-bmunkaburokr-jellemzo-hogy-magyar-magyart-alkalmaz-a-kommunikacios-gatak-elkeruleseert
https://szekelyhon.ro/aktualis/etnikai-bmunkaburokr-jellemzo-hogy-magyar-magyart-alkalmaz-a-kommunikacios-gatak-elkeruleseert
http://itthon.transindex.ro/?hir=58223&az_rmdsz_mindenhol_allit_polgarmesterjeloltet_ahol_a_magyar_lakossag_szamaranya_meghaladja_a_15ot
http://itthon.transindex.ro/?hir=58223&az_rmdsz_mindenhol_allit_polgarmesterjeloltet_ahol_a_magyar_lakossag_szamaranya_meghaladja_a_15ot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121120-orban-kozbelepunk-ha-a-megyeitanacselnok-valasztasrol-szolo-torveny-elakad
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokeletesitheto-a-gyonyoru-irany-david-ferenc-dombormuvet-avattak-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokeletesitheto-a-gyonyoru-irany-david-ferenc-dombormuvet-avattak-marosvasarhelyen
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Évek óta érlelődő gondolatát és elképzelését sikerült valóra váltania a vasárnapi istentisztelet 

után Nagy Lászlónak, a Bolyai téri unitárius gyülekezet lelkipásztorának. A hívek és az 

egyesült államokbeli winchesteri testvérgyülekezet adományaiból a vallásalapító Dávid 

Ferencnek állítottak emléket, méghozzá a templom külső falán. Gyarmathy János és 

tanítványa, Makkai István Sántha Csaba által bronzba öntött alkotása a Kolozsváron 

született, de a marosvásárhelyi országgyűlésen is megfordult unitárius püspököt, az erdélyi 

vallásszabadság egyik élharcosát a kerek kőről prédikálva ábrázolja. 

 

Ipolyságon találkoztak a Magyar Közösségi Összefogás politikusai és 
szimpatizánsai 
2020. január 17. – Ma7.sk 

2020. január 15-én lakossági fórumot tartottak a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) 

listáján induló jelöltek és választási programjuk koordinátorai Ipolyságon. Az összejövetel a 

mozgalom tagjainak munkamegbeszélését előzte meg. A ma már Bergen Cafénak nevezett 

egykori MyHont Café épületében zajló telt házas rendezvényen több szakterület témáit is 

megvitatták az érdeklő és kérdéseket is feltevő közönséggel közösen, amint arról közösségi 

oldalukon is beszámoltak: „A konstruktív hozzászólások és az érdeklődők magas száma 

nagyon motiválóan hatott a csapatunkra.“ A rendezvényt házigazdaként Ipolyság képviselő-

testületének tagja, az MKÖ listáján is szereplő Zachar Pál nyitotta meg, aki az erős és 

egységes magyar érdekképviselet fontosságát hangsúlyozta, majd átadta a szót az MKÖ 

elnökének, Mózes Szabolcsnak. „November végén született egy olyan megállapodás, hogy 

Magyar Közösségi Összefogásra fogjuk magunkat átnevezni, tehát az az Összefogás 

mozgalom, ami 18 ezer aláírásnak köszönhetően be lett regisztrálva, nem ment a kukába, 

hiszen ez az a mozgalom, ami most elindul a választásokon.“ 

 

Fel kell számolni az egyenlőtlenségeket 
2020. január 17. – Ma7.sk 

Január nyolcadikán bemutatta választási programját a Magyar Közösségi Összefogás. Ennek 

apropóján kérdezték Őry Pétert, a választási szövetség kampánykoordinátorát: 

„Kormánypolitika-váltásra van szükség. Úgy gondolom, hogy a választók igénye ma nem arról 

szól, hogy kormányt cseréljünk, hanem – ami ennél több – a kormány politikáját váltsuk le. 

Az irányítás módját és az irányokat kell lecserélni. Az eddigi, tévesen meghatározott célokat 

és a politikai kultúrát. Ehhez még hozzájárul a politikai erkölcs kérdése, amit szintén vissza 

kell adni, mert ami ebben a kormányban zajlott, az mindennek nevezhető, csak 

tisztességesnek nem. Nem a személyek, a pártok, azaz a külcsín érett meg a változásra, hanem 

a belső tartalom, a célok, a hozzáállás, a szakértelem és az erkölcs. Azt hiszem, a programunk 

jó, hozzá olyan jelöltek társulnak, akikben van szakértelem, akiket számon tudunk kérni, akik 

felelősséget vállalnak a cselekedeteikért.” 
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https://ma7.sk/tajaink/ipolysagon-talalkoztak-a-magyar-kozossegi-osszefogas-politikusai-es-szimpatizansai
https://ma7.sk/tajaink/ipolysagon-talalkoztak-a-magyar-kozossegi-osszefogas-politikusai-es-szimpatizansai
https://ma7.sk/aktualis/fel-kell-szamolni-az-egyenlotlensegeket
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Mitől fél az ügyészség? A Magyar Közösségi Összefogás szerint botrányos Trnka 
kiengedése 
2020. január 17. – Ma7.sk 

Sokkolta a hír az igazságos Szlovákiára vágyó polgárokat, miszerint Dobroslav Trnkát az 

ügyészség döntése alapján kiengedték a rendőrségi őrizetből. Az ügyész véleményével 

ellentétben a Magyar Közösségi Összefogás úgy véli, számtalan oka van annak, hogy a volt 

főügyész vizsgálati fogságban legyen. Trnka esete az MKÖ szerint azt mutatja, még mindig 

meg van kötve a rendőrség és az illetékes szervek keze, s csak azokban az esetekben lépnek, 

amikor már mindenki számára nyilvánvaló a bűntény. 

 

Agócs Gergely: „Magyarként, itthon, tisztességgel!” 
2020. január 17. – Felvidék Ma 

A 2018-ban polgármesterré választott Agócs Gergely megkeresésünkre Királyrévről 

kötelességtudóan nyilatkozott. Ismerve a település elhelyezkedéséből adódó lehetőségeket, 

arra törekszik, hogy a fiatalokat otthon tartsa. „ A fiataloknak lakhatást kell biztosítani. 

Jelenleg, finoman szólva sem kielégítő a bérlakások száma. Azon dolgozunk, hogy a 

közeljövőben megépülhessen két háromszintes lakóház, amelyben összesen 24 új bérlakás 

kerül kiépítésre” – számolt be terveiről. Ezenkívül új lakónegyed nyitása is a tervek között 

szerepel. „Egy település lelke az iskola, nagyon fontos, hogy megtartsuk iskoláinkat! Ezért 

tartom elsődlegesnek, hogy még vonzóbbá tegyük a helyi iskolát. Szeretném elérni, hogy a 

szülők fejében meg se forduljon, hogy más településre írassák be a királyrévi alsó tagozatos 

gyerekeket” – hangsúlyozta. 

 

Eddig miért nem volt fontos az egészségügy? Reakció a Most-Híd programjára 
2020. január 17. – Ma7.sk 

Kovács György, a Magyar Közösségi Összefogás programfelelőse, egészségügyi szakember 

mondja el véleményét az alábbiakban. Noha a Híd még át sem lépte a parlament küszöbét, s a 

legújabb felmérések sem jósolnak a pártnak sok jót, már most feltételeket szab, s azt 

tervezgeti, milyen szerepet tölt majd be a kormányban. Olyan ez, akár egy családi 

autóvásárlás. Bár még azt sem tudják, lesz-e pénzük az új járműre, már azon vitáznak, ki fog 

elöl ülni. A magyar kisebbséget hosszú éveken át képviselő párt (amely a kisebbségek 

védelmezőjeként tünteti fel magát) bemutatta a februári parlamenti választásokra 

összeállított programját. 

 

Bemutatkoztak a Magyar Közösségi Összefogás jelöltjei Tornalján 
2020. január 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Tornalja városa második alkalommal adott otthont a Gömör - Nógrádi Összetartozás Napja 

elnevezésű rendezvénynek, amelyen ezúttal a februári parlamenti választások során a Magyar 

Közösségi Összefogás listáján induló jelöltek is bemutatkoztak. Az eseményre zsúfolásig 

megtelt a helyi művelődési központ színházterme, amelynek színpadán Kristóf Áron 

néptáncos, a Fölszállott a páva tavalyi különdíjasának fellépésével vette kezdetét a 
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https://ma7.sk/aktualis/mitol-fel-az-ugyeszseg-a-magyar-kozossegi-osszefogas-szerint-botranyos-trnka-kiengedese
https://ma7.sk/aktualis/mitol-fel-az-ugyeszseg-a-magyar-kozossegi-osszefogas-szerint-botranyos-trnka-kiengedese
https://felvidek.ma/2020/01/agocs-gergely-magyarkent-itthon-tisztesseggel/
https://ma7.sk/aktualis/eddig-miert-nem-volt-fontos-az-egeszsegugy-reakcio-a-most-hid-programjara
https://ma7.sk/aktualis/bemutatkoztak-a-magyar-kozossegi-osszefogas-jeloltjei-tornaljan
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kultúrműsor. A korábbi évek helyszínei - Pelsőc, Feled és Fülekpüspöki - után a 

rendezvénysorozat visszatért Tornaljára, ahol Szögedi Anna polgármester immár másodszor 

köszöntötte a résztvevőket házigazdaként. 

 

 

A Minority SafePack az Európai Bizottság előtt – mi következik most és mire 
számíthatunk? – Tárnok Balázs 
2020. január 18. – Ma7.sk 

Január 10-én a Minority SafePack szervezői benyújtották az Európai Bizottsághoz a nemzeti 

kisebbségek védelméről szóló javaslatcsomagot, így újabb szakaszába lépett a Felvidéken is 

közel 70 ezer aláírással támogatott európai polgári kezdeményezés. De mit jelent ez 

pontosan, mi következik most, mire számíthatunk a lehetséges eredmények tekintetében és 

milyen hatással lehet a kezdeményezés a nemzeti kisebbségek európai uniós védelmére? 

 

Felvidéki hagyományőrzők 
2020. január 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia tartalmas évet zárt 2019-ben. A felvidéki 

munkatársak a képzések, a rendezvények és a dokumentáció területén sikerrel folytatták a 

három éve elkezdett munkát. A Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia három fő 

szakterületéből a képzéseket tekinti legfontosabb feladatának. Az oktatás színes palettáján 

tanfolyamok és akkreditált képzések szerepelnek. „Igazi újdonságnak számított, és átütő 

sikert aratott a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatói számára tartott képzés  – 

emeli ki Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia koordinátora. – Féléves 

előkészítés előzte meg a Néphagyomány az oktatásban elnevezésű kurzust. Sikerrel zárult az 

első szemeszter, a tizenhárom előadáson 26 pedagógus-hallgató vett részt.” 

 

Közösségi alkalom az összetartozás jegyében 
2020. január 19. – Felvidék Ma 

„Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk” (Zsolt 33,21) – az idézett ige jegyében 

szervezte meg a Lévai Református Egyházközség immár hagyományosnak számító 

száztányéros kocsonyaalkalmát. A január 18-ai közösségépítő esemény az összetartozást és a 

reménybeli építkezést példázta. „Egy dologra van szükségünk az életben, egy egyszerű 

dologra: Isten szeretetére” – kezdte rövid igehirdetésében Nt. Kassai Gyula lévai lelkipásztor, 

a Barsi Református Egyházmegye esperese. Hozzátette: békességünket, szeretetünket, 

hitünket mind Istennek köszönhetjük. 

 

Bugár negatívan látja Trnka szabadlábra helyezését 
2020. január 19. – bumm.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke negatívan tekint a volt főügyész szabadlábra helyezéséről meghozott 

döntésre. Helyesnek látja Čaputová reakcióját, miszerint behívatta Čižnárt és Lučanskýt. 

Bugár Béla, a Híd elnöke és a parlament alelnöke szerint a rendőrség jó munkát végzett 
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https://felvidek.ma/2020/01/a-minority-safepack-az-europai-bizottsag-elott-mi-kovetkezik-most-es-mire-szamithatunk/
https://felvidek.ma/2020/01/a-minority-safepack-az-europai-bizottsag-elott-mi-kovetkezik-most-es-mire-szamithatunk/
https://felvidek.ma/2020/01/felvideki-hagyomanyorzok-2/
https://felvidek.ma/2020/01/kozossegi-alkalom-az-osszetartozas-jegyeben/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/01/19/bugar-negativan-latja-trnka-szabadlabra-helyezeset
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Dobroslav Trnka volt főügyész ügyével összefüggésben, azt azonban nem érti, miért döntött 

az ügyész Trnka szabadlábra helyezése mellett. "Természetesen nagyon negatívan tekintek 

erre a lépésre, egyúttal meglepett. Fontos lenne, hogy a saját védelmükben közöljék, miért 

döntöttek végül úgy, hogy kiengedik Trnkát" - hangsúlyozta Bugár vasárnap az RTVS 5 perc 

múlva 12 című politikai vitaműsorában. 

 

Új magyar óvoda épül idén Szabadkán 
2020. január 19. – Pannon RTV 

Az intézmény két bölcsődei és három óvodai csoport kialakítására lesz alkalmas. A telek már 

megvan, az építkezés pedig hamarosan megkezdődik. A szabadkai beruházás a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósul meg. Eddig három év alatt a Magyar 

Kormány csaknem egy milliárd forintot fordított erre a célra Vajdaságban. 

 

A magyar kultúra napja - A Kultúra Lovagja címeket adtak át 
2020. január 18. – Pannon RTV 

A budapesti Honvéd Kulturális Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak. 

Vajdaságból többen is részesültek a neves elismerésben, valamint további díjakat is 

átvehettek. A Kultúra Lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy 

tágabb közösségükben önzetlenül, áldozatos munkával, magas színvonalon szolgálják a 

magyar kultúrát. Silling István kupuszinai nyelvjáráskutató, néprajzkutató, 

művelődéstörténész is kiérdemelte a Magyar Kultúra Lovagja elismerést eddigi 

munkásságával, de a jövőre is vannak már tervei. 

 

Felvételi felkészítő a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2020. január 19. – Pannon RTV 

Egész Vajdaság területéről érkeztek érdeklődő nyolcadikosok a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium matematika és informatika tagozatra való felvételi 

felkészítőjére. A hétvégente megrendezett képzésre bármely nyolcadikos tanuló jelentkezhet, 

akit a matematika, az informatika vagy a képzőművészet érdekel. A kísérő felnőtteknek szülői 

értekezlettel kezdődnek a felvételi felkészítők. Az oktatási rend mellett, a felvételi eljárásról is 

tájékoztatást kaptak. 

 

Kultúra és közösség 
2020. január 19. – Magyar Szó   

A Nemzeti Művelődési Intézet tavaly első alkalommal írta ki a közművelődési kutatási 

programokat támogató pályázatát. A Közművelődési Tudományos Pályázati Program keretén 

belül tizenegy egyetemi hallgató és témavezetőjük, illetve három kutatócsoport kutatását 

támogatják. Utóbbiak között van a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 

Karának Művelődéstudományi Intézetén belül működő kutatócsoport is, amelynek tagjai 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/uj-magyar-ovoda-epul-iden-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-kultura-napja-kultura-lovagja-cimeket-adtak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felveteli-felkeszito-zentai-bolyai-tehetseggondozo-gimnaziumban
https://www.magyarszo.rs/hu/4199/vajdasag_zenta/214108/Kult%C3%BAra-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g.htm
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2019 szeptemberétől 2020 augusztusáig folytatják le a vajdasági kulturális örökségek és a 

helyi identitás összefüggéseit vizsgáló kutatásukat. 

 
 

Beregszász lesz a Határtalan Napok vendége Miskolcon 
2020. január 17. – MTI, Magyar Nemzet, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ismét a határon túli kultúráé lesz a főszerep február 13. és 15. között a Miskolci Nemzeti 

Színházban, ahol a Határtalan Napokon a színház, a zene, a képzőművészet és az irodalom 

mellett az idén a film és a tánc műfaja is képviselteti magát. A rendezvénysorozat vendége 

Beregszász lesz. A miskolci színház számára ez az egyik legfontosabb fesztivál: minden évben 

egy-egy határon túli magyar város kultúráját mutatja be a teátrum, és nem csak a színházát, 

hanem a képzőművészetét, az irodalmát, a zenéjét is megismerheti a közönség – olvasható a 

Miskolci Nemzeti Színház MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. 

 

Kárpátaljai polgármestert is kitüntettek a Kultúra Lovagja címmel 
2020. január 18. – karpatalja.ma 

A Kultúra Lovagja címeket adtak át szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott 

ünnepi gálán. A budapesti Honvéd Kulturális Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot 

avattak. A magyar kultúra napja alkalmából immár 24. alkalommal megrendezett gála két 

fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős 

államtitkára volt. Az utóbbi nevében megszólaló Fülöp Péter kiemelte: minél jobban ismerjük 

az egyetemes vagy a származásunk szerinti kultúrát, annál gazdagabban érezhetjük magunkat 

a kultúra adta és jelentette biztonságban. 

 

Itthon maradás és haladás – nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 
2020. január 18. – karpatalja.ma 

Nyílt napot szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) január 

18-án. A szervezők elsősorban a továbbtanulni szándékozókat és szüleiket várták. A látogatók 

az intézmény átriumában részletes tájékoztatást kaphattak a 2020. évi felsőoktatási felvételi 

eljárásról, továbbá betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény és a hozzá tartozó 

egységek életébe az egyes szakok oktatóinak kalauzolásával. 

 

Orvosmisszió Munkácson: Prevenciós vizsgálatok kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt 
2020. január 19. – karpatalja.ma 

Munkács belvárosában, a Munkácsi Szent István Katolikus Líceumban folytatódik a Katolikus 

Karitász Orvosmissziója január 17-én és 18-án délig. Idén első ízben látogattak el megyénkbe 

az orvosmisszió szakemberei, akik nagy szeretettel és odaadással fogadják a helyieket 

különböző szűrővizsgálatokra. A nap folyamán sajtótájékoztató keretein belül számoltak be az 

elért sikerekről és a további tervekről. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszasz-lesz-a-hatartalan-napok-vendege-miskolcon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-polgarmestert-is-kituntettek-a-kultura-lovagja-cimmel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/itthon-maradas-es-haladas-nyilt-nap-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/orvosmisszio-munkacson-prevencios-vizsgalatok-kicsiknek-es-nagyoknak-egyarant/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/orvosmisszio-munkacson-prevencios-vizsgalatok-kicsiknek-es-nagyoknak-egyarant/
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Egy program a fennmaradásunkért 
2020. január 19. – Kárpátalja 

„Akié a gyermek, azé a jövő” – olvastam a közelmúltban a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület által szervezett, A Reformáció Gyermekei Program egyik felhívását, melynek 

mélyen igaz üzenetével nem lehet vitatkozni. Mert valóban csak azok a civilizációk, nemzetek, 

nemzetrészek maradhatnak fenn, melyek otthonait betölti a gyerekzsivaj, melyek 

családjaiban minél több gyermek nevelkedik, hogy az elhunytak helyébe lépve biztosítsák 

civilizációjuk, nemzetük jövőjét. Gyermekek nélkül a nemzetek elöregednek, hosszabb távon 

pedig kihalnak, a kisebbségi létben élő nemzetrészek pedig beolvadnak a többségi nemzet 

tengerébe, például mi, egyre fogyatkozó kárpátaljai magyarok is az ukrán tengerbe. A mi 

esetünkben viszont nagy gondot jelent a családok többségének nehéz, vagy éppen nagyon 

rossz anyagi helyzete. Nagy fába vágta hát a fejszét a Kárpátaljai Református Egyházkerület a 

gyermekvállalást ösztönző A Reformáció Gyermekei Program beindításával, ám reméljük, 

hogy nem csorbul ki ez a „fejsze”.  De miként is vetődött fel a program beindítása, s hogyan 

vette kezdetét az akció? 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 Kárpát Expressz 

 2020. január 19. – M1 

 

30 éves a Magyarok Kijevi Egyesülete  

A ma már több mint 300 főt számláló Magyarok Kijevi Egyesülete január 19-én ünnepelte 

fennállásának 30. évfordulóját. Az ünnepléssorozat központi helyszíne a magyar kormány 

által 2017-ben vásárolt Magyar Ház volt. A modern, többszobás lakás jelenleg olyan 

kirendeltségként szolgál, ahol kiállításokat, táncházakat, hittanórát és vasárnapi iskolát is 

szoktak tartani. A háromnapos rendezvénysorozat az ukrajnai magyar diaszpóraszervezetek 

találkozójaként is szolgált, ahol megkoszorúzták a 22 éve felállított honfoglalási emlékjelet is. 

 

Sántharikumok – a kézműves Sántha család 

A sepsiszentgyörgyi Sántha család életébe a hímzés olyan változást hozott 10 éve, ami 

igazolja, ez a népművészeti ág csodákra képes. Munka nélkül maradtak, külföldre viszont 

semmiképp nem akartak kimenni, így Évi hímezni kezdett, férje, Barna pedig fafaragásokat 
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http://karpataljalap.net/2020/01/19/egy-program-fennmaradasunkert
https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-01-19-i-adas-2/
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készített. Műveik az interneten kezdték meg hódításukat, mára már rengeteg megrendelőjük 

van, egészen Kuvaitig elért a hírük.   

 

 

Túrák és megemlékezés a Garam folyó mentén 

A magyar királyi honvédség elit alakulata az 1944. október 17-én megalakult Szent László 

hadosztály decemberben az Ipoly-Garam vonala mentén tartóztatta fel az előrenyomuló 

szovjet hadsereget. Hogy az itt elesett hős katonák emléke ne merüljön feledésbe, évek óta 

több rendezvénnyel, túrával, emlékmenettel és megemlékezéssel tisztelegnek anyaországi és 

felvidéki magyarok. Orbán Imre túraszervező 8 éve szervezi ezeket az eseményeket, nagy 

sikerrel. 

 

Élet Pálpatakán 

Az 500 főt számláló Hargita megyei Pálpataka lakosai az átlagember számára 

elképzelhetetlen módon dacolnak a hétköznapok nehézségeivel, de sosem vágyakoztak el 

innen. Vízkeresztkor a helyi plébános megáldja a házakat, az itt lakók történeteit ismerhetjük 

meg. 

 

Térkép 

2020. január 18.  –Duna World 

 

Minél több gyermek vállalására ösztönzi a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az 

ottani magyar közösséget…és, hogy ne csak beszéljenek róla, az egyesület évindító 

rendezvényén meg is mutatták , miért jó nagycsaládban élni.  

A civil szervezetnek rendkívül sűrű az idei program-naptára, több mint 100, a nagycsaládos 

életformát népszerűsítő rendezvénnyel készülnek. Idei első programjukra több mint 500-an 

érkeztek, kicsik és nagyok Kárpátalja különböző részeiből. 

 

Erdélyt mutatják meg az európai fiataloknak és Európát az erdélyieknek – röviden így 

foglalható össze az Erdélyi Ifjúsági Egyesület tevékenysége. A szervezet 6 éve foglalkoztat 

európai önkénteseket a Hargita megyei Székelykeresztúr térségében, illetve székelyföldi 

fiatalokat támogatják abban , hogy néhány hónapra az Európai Unió országaiban, és 

esetenként Afrikában vállalhassanak önkéntes munkát. Karácsony környékén pedig 

hatékonyan segítenek az angyalkának is.   

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-01-18-i-adas/
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Jó diplomával a zsebükben és jó állás lehetőséggel egy Kelet-Felvidékről származó fiatal pár 

mégis úgy döntött, hogy visszatérnek szülőföldjükre és ott keresik a boldogulásukat. A 

házaspár Kiskövesden is talált munkát, ráadásul szabadidejükben méhészkednek és 

kézműves termékeket állítanak elő sokak örömére.  

 

Régi álma vált valóra a bánsági magyarságnak azzal, hogy szeptemberben  megnyitotta kapuit 

a Bólyai János Szakkollégium Temesváron. A hiánypótló intézmény nagyon népszerű a 

különböző városokból érkező fiatalok körében, hiszen itt magyarok között élhetnek , akár egy 

nagy családban. Az intézmény a Bánsági Közösségért Egyesület és a magyar kormány 

támogatásával jött létre.   

  

Magyarország volt a díszvendége Szlovákia legrangosabb könyvvásárának, a Bibliotékának. A 

pozsonyi rendezvény több helyszínén is találkozhattak az érdeklődők a magyar kultúrával. A 

könyvbemutatók során érdekes író-olvasó találkozókon ismerkedhettek a magyarországi és a 

felvidéki irodalommal , valamint a szerzőkkel. A díszvendégség egyik legjelentősebb hozadéka 

, hogy a szlovákiai könyvvásár idején húsz felvidéki magyar, illetve magyarországi  – szerző 

műve jelent meg szlovák nyelven. 

 

Hulladékból varázsol installációkat a Budapest és Óbecse között ingázó újító képzőművész 

azért, hogy felhívja az emberek figyelmét  környezetünk védelmére. Az ökoművész 

nemzetközi konferenciákon tart előadásokat és workshopokat. Legújabban vajdasági , 

úgynevezett agrárműtermében készíti különc alkotásait és keresi a kapcsolódási pontokat az 

építészettel és más művészeti ágakkal. 

 

Öt kontinens 

2020. január 18. – Duna World 

 

Egy magyar ötvös mester kalandos életének és munkásságának állít emléket ma is az 

ausztráliai Castlemaine-ben a Buda ház. A kúria az 1860-as évektől volt a Leviny család 

birtoka, itt élt a magyar származású Leviny Ernő feleségével és gyermekeivel. Az épület és a 

kert ma műemlékvédelem alatt áll, 2006-tól pedig a Viktória-i örökség része lett. Galériaként, 

múzeumként és rendezvények helyszíneként látogatható. 

  

Vannak, akik az élet megannyi területén sikert érnek el. Legyen ez sport, család, 

közösség,vallás. Teszik ezt a maguk és mások örömére. A Buenos Airesben élő Puricelliné 

Szabó Éva is ezen szerencsések közé tartozik. 

  

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-01-18-i-adas/
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Népszerű a magyar cserkészet az argentin fővárosban, Buenos Airesben. Nem véletlenül - 

vélik a helyiek, hiszen a helyi magyar közösség szerint ez az egyik legnagyobb identitásőrző 

erő a dél-amerikai országban. Buenos Airesben két magyar cserkészcsapat is működik, 

számukra rendszeresen szerveznek táborokat és különböző hétvégi akadályversenyeket. 

  

Amerikai álom Kanadában. Molnár András a kommunista Magyarországot elhagyva a világ 

másik végén, a semmiből indulva vált rendkívül sikeres ingatlan vállalkozóvá Brit 

Columbiában. Az üzletember a magyar alkonzulátus tavaly év végi, hivatalos megnyitásáig a 

tiszteletbeli főkonzuli tisztséget is betöltötte. 

  

Következő riportunkban Finnországba invitáljuk Önöket, mégpedig Jüveszklébe, ahol immár 

20 éve él honfitársunk, Pavelka Béla. Tanulni érkezett, és most már ő irányítja a helyi 

kajaktelepet, és tanítja az evezni vágyókat. 

  

És maradjunk még egy kicsit Jüveszklében, ahol a  matematika kalandos, újszerű 

megismerését célzó Élmény Műhely is működik, és ennek életre hívója is magyar.  Fenyvesi 

Kristóf a helyi egyetem kutatójaként a művészet, tudomány, játék, oktatás és innováció 

egységében keresi az új irányt a matematika oktatásában. 

 

Határok nélkül 

2020. január 17. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán parlament végső olvasatban elfogadta a kisebbségeket is érintő, középfokú oktatást 

szabályozó törvényt. A törvény a különböző nemzetiségekhez tartozók számára, különböző 

oktatási modelleket ír elő. Eszerint a magyar tannyelvű intézményekben az ötödik osztálytól 

az órák legalább egyötödét ukránul kell tartani, a felsőbb osztályokban ez az arány már 60 

százalékra nő – mondja Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Padagógusszövetség elnöke. 

 

A Csemadok országos elnöksége visszautasította a Most – Híd szlovák-magyar vegyes párt 

javaslatát, amely szerint létre kellene hozni egy új, államilag finanszírozott, pártsemleges 

magyar közművelődési és kulturális intézményt. Szlovákiában sokan úgy értelmezték a 

javaslatot, hogy az nyílt támadás a Csemadok ellen, amely több mint 2 évtizede nem kap 

működési támogatást, s fennmaradása csakis az 53 ezres tagság kitartásának és a magyar 

kormány támogatásának köszönhető.  (Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke) 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-17_18-02-00&enddate=2020-01-17_18-40-00&ch=mr1
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Öt évre szóló fejlesztési terveket fogalmaz meg márciusig a szerbiai magyarok országos 

kisebbségi önkormányzata. Erről a múlt év utolsó napjaiban döntött  a Magyar Nemzeti 

Tanács. A négy fő tevékenységi körhöz kapcsolódó tervekről Hajnal Jenő, az MNT elnöke 

beszél.  

 

A külhoni magyarok éljenek bárhol, akár a Kárpát-medencében, vagy a diaszpórában, 

többleterőforrást jelentenek a nemzet egésze számára – mondta Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke .   

 

A diaszpóra magyarsága könyvtári emlékeinek, hagyatékainak összegyűjtését célzó Mikes 

Kelemen program 2013-as elindulása óta összesen 3747 doboz anyagot gyűjtöttek össze a 

kutatók. A könyvek, újságok mellett többek között apró nyomtatványokat, plakátokat, fotókat 

és hanganyagokat hoztak haza. Rényi Mátyás Attila 2014 és 2016 között Ausztráliában volt 

ösztöndíjas, azóta pedig az Országos Széchenyi Könyvtárban gondozza a hazaszállított 

iratokat.  

 

Munkácsy Mihály Magyar Kulturális Központban megnyílt az OTP Bank munkácsi  

fiókintézete.  A több mint száz éves, egykori Osztrák-Magyar Bank épületét a 

Miniszterelnökség vásárolta meg a múlt év őszén.  A háromszintes épület első beköltözője volt 

a bankfiók – mert ahogy Grezsa István, miniszteri biztos köszöntőjében elmondta az év végéit 

tartó felújítás után az épület lehetőséget biztosít majd a magyar hagyományok, a magyar 

kultúra megőrzését szolgáló rendezvények, kiállítások lebonyolítására is.  

 

A bukaresti Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi kulturális irodája idén is nagyszabású 

rendezvényekkel áll az erdélyi magyar közösség rendelkezésére. Erről beszél az iroda vezetője 

Szebeni Zsuzsanna. 

 

Határok nélkül 

2020. január 19. – Kossuth Rádió 

Diaszpóra. 30 évvel ezelőtt nem használtuk ezt a kifejezést, de talán azt sem tudtuk mit jelent. 

Magyar emigrációról beszéltünk, ha szóba került a téma.  Ma a nagyvilágban szétszóródva élő 

magyarokról, mint magyar diaszpóráról beszélünk. A velük kapcsolatos gondolkodás, 

gondoskodás, kapcsolattartás pedig a diaszpórapolitika feladata. Nemcsak a Kárpát-

medencében, de a diaszpórában is a nemzetépítés időszaka kezdődött meg. Egyre több 

program, vasárnapi iskolák, néptánccsoportok, és cserkészet pezsdíti fel a magyar életet 

Nyugat-Európában és a tengeren túl.  2019-re a nemzetpolitika egyik sikerágazata lett a 

diaszpórapolitika. Hogy lehet ez kamatoztatni az idei évben, lehet-e ezt a lendületet fokozni – 

erről beszél Szilágyi Péter miniszteri biztos. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-19_18-02-00&enddate=2020-01-19_18-40-00&ch=mr1
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Erdély dél-keleti részén fekszik  Kovászna megye, ahol a szatmári református egyházmegye 

néhány lelkipásztora szolgált vendég-lelkészként az elmúlt napokban  a református 

egyházmegye községeiben. Van  hozadéka egy ilyen találkozóknak – mondja  Beder Imre 

lelkipásztort.  

 

Azt már egyre több iskolában felismerik, hogy a múzeumpedagógia a neveléstudomány egy új 

ágaként egyre nagyobb teret kap. Így van ez Rozsnyón is. Ennek az oktatási ágnak az a célja, 

hogy a múzeumot közelebb hozza az oktatási intézményekhez. Azt szeretnék elérni az új 

pedagógiai ág művelői, hogy a múzeum mindennapos tanulási környezetté váljon, hogy 

gazdag kínálatával egy másféle látás módra is megtanítsák a fiatalokat – mondja Badin 

Gabriella a több mint 100 éves Rozsnyói Bányászati Múzeum múzeumpedagógusa. 

 

A Székelyföldi Grafikai Biennálé 2020-ban ünnepli megalapításának 10. évfordulóját és már 

nyilvános   a 6. kiadás kiírása is. Székelyföldi Grafikai Biennálé pályázati kiírása elérhető a 

hazai és nemzetközi szakma részére. A szervezők január 14-én a sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón mutatták be az idei újdonságokat. 

 


