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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar kultúra napja - Erkel Ferenc Bánk bánjának rendkívüli előadásával 
ünnepelnek Marosvásárhelyen 
2020. január 20. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Híradó 

Ferenc Bánk bán című operájának rendkívüli előadásával ünneplik szerdán a magyar kultúra 

napját Marosvásárhelyen. A marosvásárhelyi rendezvényen részt vesz Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A Kultúrpalota nagytermében 

színpadra lép Molnár Levente, Pánczél Éva és Röser Orsolya Hajnalka, vezényel Szüts Apor. 

Az előadást Novák Péter rendezte. A Népújság című Maros megyei napilap tudósítása szerint 

a székelyföldi származású Molnár Levente az előadásról szóló hétfői  sajtótájékoztatón 

katartikus előadást ígért a közönségnek. A világhírű énekes úgy vélekedett: "a kultúra a 

nemzet immunrendszere". Nagyszerű dolognak nevezte, hogy olyanokkal állhat a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadjára, akiknek korábban segített elindulni a pályán. 

Novák Péter rendező szerint az előadásban fontos szerepet kapnak a karakterek, a történet, 

de benne van az az írói és zeneszerzői szándék is, hogy az éppen kortárs közönségnek 

megfelelő tanulságokat fogalmazzák meg. A rendező úgy vélte: lehet kultúra nélkül élni, de 

semmi értelme. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja elmondta: immár 

szokásossá vált, hogy a főkonzulátus és a Maros megyei önkormányzat a magyar kultúra 

napján nagyszabású közös eseményt szervez. Az eddigi előadásaikra órák alatt elfogytak a 

jegyek, most is óriási az érdeklődés. 

 

Grezsa: a Katolikus Karitász orvosmissziója a magyarság megmaradását is 
szolgálja 
2020. január 20. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Promenád 

A Katolikus Karitász orvosmissziója az egészségügyi szemléletformálás mellett a magyarság 

megmaradását, a magyar közösség szülőföldön boldogulását is szolgálja – mondta a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hétfőn az M1 aktuális 

csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában. Grezsa 

István ismertette: a misszió eddig huszonkétszer járt Kárpátalján, tavaly hiánypótló 

nőgyógyászati szűrést is biztosítottak az ott élő magyaroknak. Az elmúlt évtized egyik célja a 

Kárpát-medencei magyarok egy közösségbe formálása volt, ezért nem szabad hagyni, hogy 

Kárpátalja leszakadjon az ukrán gazdasági és társadalmi viszonyok miatt – hangsúlyozta. 

Kiemelte, hogy Magyarország a rossz államközi kapcsolatok ellenére az élet minden területén 

jelen van Ukrajnában, és azt bizonyítja, hogy megbízható, jó partnere az országnak. 

Magyarország abban érdekelt, hogy helyreálljon a két ország közötti jó kapcsolat, és ezáltal 

szülőföldön tudja tartani az ott élő magyarokat – tette hozzá. 
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https://magyarnemzet.hu/kultura/erkel-bank-banjanak-rendkivuli-eloadasaval-unnepelik-a-magyar-kultura-napjat-marosvasarhelyen-7692386/
https://magyarnemzet.hu/kultura/erkel-bank-banjanak-rendkivuli-eloadasaval-unnepelik-a-magyar-kultura-napjat-marosvasarhelyen-7692386/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/grezsa-istvan-a-katolikus-karitasz-orvosmisszioja-a-magyarsag-megmaradasat-is-szolgalja-7690178/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/grezsa-istvan-a-katolikus-karitasz-orvosmisszioja-a-magyarsag-megmaradasat-is-szolgalja-7690178/
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Csemadok - Gálaműsor és díjátadó a Magyar Kultúra Napján Galántán 
2020. január 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar kultúra napja alkalmából évente díjakat ad át a Csemadok. A Galántán január 19-én 

megtartott díjátadó ünnepségen ezúttal tizenketten részesültek elismerésben, akik 

munkájukkal a felvidéki magyar kultúrát gazdagították. A magyar kultúra napi rendezvény 

elején Dráfi Mátyás szavalata hangzott el videóról. Kölcsey Ferenc Himnuszát az ünneplők 

meghatódva hallgatták. A vendégek köszöntése után Szabolcs Attila a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében elmondta: Kölcsey Ferenc 1823-

ban írta a Himnuszt, aminek évfordulóját 1989 óta ünnepeljük. Még egy fontos évfordulóra 

emlékezünk – emlékeztetett: száz évvel ezelőtt mondta el Apponyi Albert híres védőbeszédét. 

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszönetet mondott azért a közösségi munkáért, aminek 

eredményeként a Csemadok méltóképpen ünnepelte meg az alapítás 70. évfordulóját. 

 

Együtt ünnepel Debrecen, Nagyvárad, Berettyóújfalu és Margitta 
2020. január 20. – MTI, Krónika 

Együtt ünnepli a magyar kultúra napját ebben az évben is Debrecen önkormányzata a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei és nagyváradi szervezetével, 

Berettyóújfalu, valamint Margitta önkormányzatával, a programok több településen már 

pénteken megkezdődtek és csaknem egy hétig tartanak – közölték a szervezők az MTI-vel. 

 

Ráduly Róbert: létezik számla a fociakadémia éttermének használatáról 
2020. január 20. – transindex.ro 

Bárkiről bármit lehet ma állítani, és vannak olyan emberek, akik különösen a bemelegedő 

kampányidőszakban gyártanak álhíreket, féligazságokon és hazugságokon alapuló híreket – 

reagált a Transindexnek Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. Az elöljárót 

annak kapcsán kérdezték, hogy a Magyar Hang magyarországi hetilap nemrégiben arról 

cikkezett, hogy magáncélokra használja a közpénzből fenntartott intézményeket Csíkszereda 

polgármestere, és két kifogásolt esetet említ ennek kapcsán.  

 

Kelemen Hunor: a kétfordulós polgármester-választás a PNL-nek sem lenne jó 
2020. január 20. – transindex.ro 

Kelemen Hunor az Adevărul Live hétfői adásában kifejtette, hogy a Mentsétek Meg Romániát 

Szövetségnek (USR) is meg kell szavaznia a kormány ellen hamarosan benyújtásra kerülő 

bizalmatlansági indítványt, amennyiben előrehozott választásokat szeretnének kieszközölni. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kifejtette, hogy véleménye szerint 

a bizalmatlansági indítvány mindképpen át fog menni, és a Ludovic Orban vezette kabinet 

hamarosan megbukik. Kelemen Hunor az is elmondta, hogy ők nem törekednek semmiféle 

hosszútávú együttműködésre a Szociáldemokrata Párttal (PSD), a bizalmatlansági indítványt 

pedig azért szavazzák meg, mert korábban is jelezték a kormánynak: ha kísérletet tesznek a 

kétfordulós polgármester-választások visszaállítására, akkor az RMDSZ meg fogja szavazni a 
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https://felvidek.ma/2020/01/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/
https://kronikaonline.ro/kultura/egyutt-unnepel-debrecen-nagyvarad-berettyoujfalu-es-margitta
http://itthon.transindex.ro/?hir=58237
http://itthon.transindex.ro/?hir=58233
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kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítványt. Azt is leszögezte, hogy nem készülnek 

semmiféle közös többség megalkotására a PSD-vel, a kormány bukása után pedig a labda az 

államfő térfelén lesz majd.  

 

Szórvány cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ 
2020. január 20. – Nyugati Jelen 

Magyar jövőt a szórványban! címmel fogadta el az SZKT szombati, kolozsvári ülésén az 

RMDSZ 2020–2024 közötti időszakra szóló szórvány cselekvési tervét. A dokumentumot 

Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke mutatta be a küldötteknek, 

felidézve, hogy a Szövetség harmadik alkalommal fogad el cselekvési tervet a szórványban élő 

közösségek támogatása érdekében. 

 

Ami heves vitákat váltott ki az SZKT ülésén: ezek az RMDSZ jelöltállítási 
szabályzatának legfőbb módosításai  
2020. január 20. – maszol.ro 

Az RMDSZ alapszabályzatának módosítása tette indokolttá a helyhatósági választásokat 

megelőző jelöltállítás szabályozásának módosítását – jelentette ki a Maszolnak Horváth Anna 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök, aki szerint a romániai politikai pártok egyike 

sem nyitott oly mértékben a női és a fiatal jelöltek támogatására, mint az RMDSZ. A politikus 

közölte, hogy – szintén egy SZKT-határozat értelmében – nem kell megismételni a 

jelöltállítási rangsorolást ott, ahol ez már megtörtént –, például Marosvásárhelyen. Március 

16-ig lezárul a jelöltállítási folyamat, az RMDSZ-nek mindenhol lesz polgármesterjelöltje, 

ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15 százalékot.  

 

Bölcsődeépítés: továbbra sem ért egyet a Szent Kereszt-plébánia és a 
csíkszeredai városháza 
2020. január 20. – szekelyhon.ro 

Ellentét alakult ki a csíkszeredai önkormányzat és a Szent Kereszt-plébánia között a 

dendrológiai parkként ismert területre tervezett bölcsőde-napközi miatt. A két fél egyelőre 

nem tudott megegyezésre jutni a létesítmény elhelyezkedését illetően: a városháza a 

sátortetős műjégpálya helyére képzeli el az épületet, a plébánia viszont a jégpálya 

szomszédságába építkezne. 

 

Felmentette a legfelsőbb bíróság az összeférhetetlenség vádja alól 
Kézdiszentlélek polgármesterét 
2020. január 20. – szekelyhon.ro 

Előremutató döntést hozott a legfelsőbb bíróság: felmentette az összeférhetetlenség vádja alól 

Kézdiszentlélek polgármesterét. A bukaresti bíróság elfogadta Balogh Tibor fellebbezését, a 

honlapján közzétett ítélet szerint megsemmisítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) 2015-ben kiadott jegyzőkönyvét.  
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/szorvany_cselekvesi_tervet_fogadott_el_az_rmdsz.php
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121149-ami-heves-vitakat-valtott-ki-az-szkt-ulesen-ezek-az-rmdsz-jeloltallitasi-szabalyzatanak-legf-bb-modositasai
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121149-ami-heves-vitakat-valtott-ki-az-szkt-ulesen-ezek-az-rmdsz-jeloltallitasi-szabalyzatanak-legf-bb-modositasai
https://szekelyhon.ro/aktualis/bolcsodeepites-tovabbra-sem-ert-egyet-a-szent-kereszt-plebania-es-a-csikszeredai-varoshaza
https://szekelyhon.ro/aktualis/bolcsodeepites-tovabbra-sem-ert-egyet-a-szent-kereszt-plebania-es-a-csikszeredai-varoshaza
https://szekelyhon.ro/aktualis/felmentette-a-legfelsobb-birosag-az-osszeferhetetlenseg-vadja-alol-kezdiszentlelek-polgarmesteret
https://szekelyhon.ro/aktualis/felmentette-a-legfelsobb-birosag-az-osszeferhetetlenseg-vadja-alol-kezdiszentlelek-polgarmesteret
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A nagyvadak mozgását figyelő, szerteágazó adatbázis a székelyföldi medveradar 
2020. január 21. – Krónika 

A kezdeti fellendülés után kissé lankadt az aktivitás a székelyföldi medveradar és -térkép 

néven emlegetett medveészlelő portálon, amelyet tavaly márciusban hozott létre Csala Dénes 

adatblogger.  A több mint 700 bejegyzést felsorakoztató medvetérkép a legszerteágazóbb 

adatbázisnak számít a nagyvadak mozgását illetően. 

 

Elhallgatott valóságok, kétes kompromisszumok 
2020. január 21. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „alig telt el bő két hét az új esztendőből, és a különböző erdélyi 

magyar politikai táborok máris megfújták a riadókürtöket, csatába szólítva híveiket. Az 

elmúlt hétvégén az RMDSZ egy munkaülés és egy ünnepség között tette egyértelművé, hogy 

számára megkezdődött a kampány, amit két körülmény indokol: az előre hozott parlamenti 

választás egyre erőteljesebben körvonalazódó eshetősége, a helyhatósági megmérettetés 

közeledése, továbbá az alakulat magyar ellenzékének egyesülése. Mindebből máris kitűnik, 

hogy nemcsak eseménydúsnak, de erőpróbának, ilyen értelemben pedig vízválasztónak is 

ígérkezik az előttünk álló év a romániai magyar politikában”. 

 

Az önkormányzatokhoz befutott igénylések alapján szokatlanul nagy a lakosok 
választási kedve 
2020. január 20. – Ma7.sk 

A Szlovák Hírügynökség egy látszólag jelentéktelen hírt közölt a minap. Azt írják, Vágsellyén 

idén háromszor akkora a levélben szavazás iránti érdeklődés, mint volt négy évvel korábban. 

Természetesen az alábbi adatokból messzemenő következtetéseket levonni nem érdemes, a 

tendenciák azonban igen érdekesek. A városi hivatalnál január közepéig 156 külföldön élő, de 

bejelentett sellyei lakhellyel rendelkező személy érdeklődött a levélben szavazásról, a város 

szóvivője szerint ez éppen háromszorosa a négy évvel ezelőtti adatoknak. Akkor 52 kérelem 

érkezett a városházára, négy évvel korábban pedig még kevesebb, mindössze húsz darab. 

Dajana Hanesová elmondta, főként Csehországból és Németországból jöttek kérelmek, de 

Svájcból, Nagy-Britanniából, Hollandiából, sőt Thaiföldről is érdeklődtek. 

 

Megnyílt a Mózeskosár Református Bölcsőde, várják a gyerkőcöket 
2020. január 20. – Felvidék Ma 

Bölcsődenyitogató címmel rendezte meg a Zselízi Református Egyházközség a bölcsődét 

népszerűsítő alkalmát. A pénteki eseményen az érdeklődők bejárhatták a Mózeskosár 

Református Bölcsőde termeit, ismerkedhettek a szépen kialakított környezettel. Mint 

ismeretes, a magyar állam hathatós támogatásával átalakított épületet 2019. szeptember 8-án 

adták át. A hivatalos dokumentumok beszerzését követően az elmúlt hetekben kezdték el a 

toborzást, a környéken hiánypótló intézmény népszerűsítését. „Az épület ünnepélyes átadása 

után várnunk kellett a használatba vételi engedélyek beszerzésére. Kis csúszással az ősz végén 
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https://ma7.sk/aktualis/az-onkormanyzatokhoz-befutott-igenylesek-alapjan-szokatlanul-nagy-a-lakosok-valasztasi
https://ma7.sk/aktualis/az-onkormanyzatokhoz-befutott-igenylesek-alapjan-szokatlanul-nagy-a-lakosok-valasztasi
https://felvidek.ma/2020/01/megnyilt-a-mozeskosar-reformatus-bolcsode-varjak-a-gyerkocoket/
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kaptuk a Mózeskosár Református Bölcsőde megnyitásához szükséges dokumentumokat” – 

kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nt. Révész Tibor zselízi lelkész, a bölcsőde fenntartója. 

 

Mi vagyunk a hajtás, melyből a jövő fakad 
2020. január 20. – Felvidék Ma 

A Palóc Társaság 24. alkalommal hirdetett pályázatot a  magyar kultúra napja tiszteletére. A 

89 beérkezett pályaművet a Kolczonay Katalin egyetemi oktató vezette bizottság értékelte. Az 

ünnepélyes eredményhirdetést a Magyarság Házában, a Duna Palotában tartották. A 

Himnusz születésnapján először Kölcsey Ferenc költeménye hangzott el Kerékgyártó 

Viktória, a budai Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjának előadásában, aki 

egyébként a Sajó Sándor emlékére tartott  magyarságversek ünnepének első díjasa, s csak a 

szavalat után énekelte el a közönség az Erkel Ferenc által megzenésített nemzeti imánkat. 

 

XXIII. Felvidéki Magyar Bál 
2020. január 20. – Felvidék Ma 

A Libádon megrendezett zártkörű XXIII. Felvidéki Magyar Bál meghívója eltért az előző 

évekétől. Fekete-fehér lapokra, a Szent Korona és a nemzeti színek jelzésével nyomtatott 

meghívón az alábbi Wass Albert-idézet állt: „Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat, Szeresd 

jobban, Uram, az én szegény hazámat.” Már az évfordulóhoz méltó meghívó is jelezte, hogy ez 

a bál nemcsak szórakozni hívja vendégeit, de egy tragikus évforduló kapcsán más hangulatot, 

gondolatokat ébreszt. Ismét itt találkoztak nemcsak a Felvidék nemzeti érzelmű polgárai, de 

Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és az anyaország visszatérő vendégei is, mintegy háromszázan. 

 

Pásztor István: A VMSZ támogatja a parlamenti küszöb csökkentését 
2020. január 20. -  Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ám ettől ne legyen kedvezőtlenebb a kisebbségi szervezetek helyzete, amelyek a természetes 

küszöb alkalmazásával tudnak parlamentbe kerülni - tette hozzá a vajdasági politikus. A 

tervek szerint a jelenlegi öt százalék helyett három is elég lenne, hogy egy párt bejusson a 

parlamentbe. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Pannon RTV-nek arról beszélt, hogyan 

befolyásolhatja ez a törvénymódosítás a kisebbségi pártok képviselőházba való bejutását. 

Pásztor István elmondta, a VMSZ támogatja a küszöb csökkentését. 

 

Párhuzamosan fejlesztik a vajdasági turisztikai és közlekedési infrastruktúrát 
2020. január 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

„Vajdaság Turizmus Summit 2020” elnevezéssel mintegy 100 hazai és külföldi résztvevő 

jelenlétében turisztikai konferenciát rendezett hétfőn Palicson a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Olyan magyarországi cégeknek biztosítottak 

bemutatkozási lehetőséget, amelyek a turisztikai fejlesztésekben aktívan részt vettek 

Magyarország területén és pozitív példával tudnak szolgálni az itteni cégeknek, irányt tudnak 

mutatni, nyilatkozta portálunknak Dobó István, a Gazdaságfejlesztési Hálózat szabadkai 
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https://felvidek.ma/2020/01/mi-vagyunk-a-hajtas-melybol-a-jovo-fakad/
https://felvidek.ma/2020/01/xxiii-felvideki-magyar-bal/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24618/Pasztor-Istvan-A-VMSZ-tamogatja-a-parlamenti-kuszob-csokkenteset.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24617/Parhuzamosan-fejlesztik-a-vajdasagi-turisztikai-es-kozlekedesi-infrastrukturat.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 21. 
6 

irodájának a vezetője. Természetesen a hazai vállalkozók is jelen vannak a rendezvényen, 

tette hozzá. 

 

Moszkal: mindig is elleneztem az oktatási törvényt 
2020. január 20. – karpatalja.ma 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja volt kormányzója kijelentette, hogy szabotálta Petro 

Porosenko korábbi elnök reformjait – közölte január 20-án a PMG hírügynökség. Elmondta, 

hogy kormányzása alatt nem azt tette, amire Kijev utasította, hanem azt, ami az emberek 

javát szolgálta. Én talán még kevésbé kedveltem az akkori kormányt, mint Orbán Viktor – 

nyilatkozta Moszkal. Én mindig is elleneztem az oktatási reformhoz hasonló 

megnyilvánulásokat. Az előző vezetőség teljesen megfeledkezett arról, hogy minden 

megyének vannak történelmi sajátosságai. A volt kormányzó felrótta a törvényhozásnak, hogy 

meggondolatlanul döntenek olyan dolgokról, mint például az oktatási törvény, ami szerinte 

több sebből is vérzik. 

 

Part – Képkiállítás nyílt Cserniga Gyula festőművész alkotásaiból 
2020. január 20. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A magyar kultúra napját számos rendezvénnyel méltatják Kárpátalja-szerte, melynek egyik 

állomása Cserniga Gyula festőművész Part című önálló tárlata. Az eseményt a Magyar 

Keresztény Értelmiségiek beregszászi csoportja szervezte meg a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokházban január 19-én – ezzel is ünnepelve fennállásuk ötödik évfordulóját. A 

tárlatmegnyitót megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, 

Keresztes Dénes, a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke; Halász 

László, a beregszászi járási művelődési osztály vezetője, Taracközi Ferenc, a Beregszászi 

Református Egyházközség vezető lelkésze, Birta István, a Beregszászi Római Katolikus 

Egyházközség kurátora. A konferanszié szerepét Jakab Eleonóra beregszászi KÉSZ-elnök, a 

rendezvény szervezője töltötte be. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-mindig-is-elleneztem-az-oktatasi-torvenyt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/part-kepkiallitas-nyilt-cserniga-gyula-festomuvesz-alkotasaibol/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 20. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt összeolvadásos fúziójáról döntött a két 

politikai szervezet a szombati csíkszeredai együttes küldöttgyűlésén.  Az új politikai alakulat, 

az Erdélyi Magyar Szövetség egyelőre választási koalíció, tekintettel a romániai helyhatósági 

választások közeledtére. A politikai szervezet bejegyzése az év második felében várható.  

 

Mindenképp megakadályozná a kétfordulós polgármester-választást az RMDSZ. Ezért meg 

fogják szavazni a Szociáldemokraták bizalmatlansági indítványát. A Szövetségi Képviselők 

Tanácsának szombati ülésén ez volt a legforróbb téma.  

 

Tavaly ősszel fogadták el Kárpátalja területfejlesztési tervét, amely 60 kistérség létrehozását 

irányozta elő. Ez Kárpátalja perspektívikus terve, amelyen a napokban a Megyei Tanács 

változtatásokat szavazott meg.  A módosítás értelmében egy új magyar érdekeltségű területi 

egyesülés is létrejöhet Nagybégány központtal. A helyi lakosok kérésére 7 Beregszászi járási 

magyar falu egyesülne egy kistérségben.  

 

Összefogás  Gömörért és Nógrádért. Felvidéken a hétvégén szélesre tárult a gömör- nógrádi 

összefogás.  Január 17-én Tornalján a Tompa Mihály Városi Művelődési Központban 

zsúfolásig megtelt a nézőtér a Gömör - Nógrádi Összetartozás Napján, amelynek találó 

jelmondata már  öt éve erősíti  a több sebből vérző régiókat. 

 

   „ - 2020 a Változások Éve lesz a 2019 - es Lehetőségek Éve után a felvidéki magyarok 

életében”    - mondta Menyhárt József a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke a 

rendezvényt köszöntő beszédében.  A felszólalásokat, beszédeket kulturális programok 

kötötték össze.  

 

Ezen a hétvégén az idén első alkalommal tartott kétnapos szűrővizsgálatot Munkácson a 

Katolikus Karitász orvosmissziója. A prevenciós és kontrollvizsgálat a Munkácsi Szent István 

Katolikus Líceumban végezték. Dr. Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztos elmondta: a magyar kormány, a magyar nemzetpolitika természetes szövetségese az 

ilyen típusú önkéntes és szakszerű munkának: 2018-tól kapcsolódtak be magyar kormányzati 

forrásokkal a Katolikus Karitász orvosmisszió munkájába.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-21_04-30-00&enddate=2020-01-21_05-10-00&ch=mr1
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A szatmárnémeti legrégebbi és legnagyobb református Láncos templom belülről már 

megújult, a külső rekonstrukció befejezéséhez a helybéliek is hozzájárulnak, illetve a Magyar 

Kultúra Hete rendezvénysorozata alkalmat kínált arra, hogy egy-egy jótékonysági 

rendezvénnyel is segítsék a nemes célt. A szombati megnyitón jelen volt Petneházy Attila a 

magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos.  

 

 

 

 


