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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az összetartozást erősíti Erkel Ferenc operája 
2020. január 22. – Krónika 

Neves erdélyi és magyarországi művészek, illetve zenészek tolmácsolásában láthatta a 

marosvásárhelyi közönség Erkel Ferenc Bánk bán című operáját szerda este a Kultúrpalota 

nagytermében. A magyar kultúra napjának tiszteletére szervezett előadás előtt, a felvezető 

szónoklatok közben elhangzott, Marosvásárhely a folytonosság, a kitartás jelképe, ahol 

kősziklaként őrzik a magyarság múltját és örökségét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki 

ünnepi szónoklatában arról a kulturális örökségről beszélt, amelyet nem lehet elvenni a 

magyarságtól. A politikus úgy fogalmazott, hogy ez a nap nem csak a naptárban, de minden 

magyar ember szívében piros betűs ünnep, hiszen ezen a napon született meg a nemzeti 

Himnusz, amely bárhol hangzik el a nagyvilágban, ahol magyar közösség él, ott az 

összetartozás érzetét erősíti. 

 

A magyar kultúra napja - Átadták a Pro Cultura-díjakat 
2020. január 22. – MTI, Webrádió, Origo, hirado.hu, Felvidék Ma, Körkép 

Gian Paolo Brizzi hungarológus, Szvorák Zsuzsanna felvidéki magyar nyelv és irodalomtanár, 

valamint Turczi István költő, műfordító vehette át a Pro Cultura Hungarica díjat az Emberi 

Erőforrások Minisztériumában szerdán, a magyar kultúra napján. A magyar kultúra napját 

hagyományosan a Himnusz születésének évfordulóján ünnepeljük - emlékeztetett a díjak 

átadása előtt az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: a magyarság 

ezen a napon emlékezik a kultúra nemzetmegtartó erejére; napjaink kihívása pedig 

biztosítani a magyar kultúrán belül a sokszínűséget és ezzel együtt az arányosságot. A 

miniszter értékelése szerint az utóbbi időben sikerült elmozdulni az értékek felé és megoldani 

a kultúra finanszírozását is. Ennek köszönhetően a magyar kultúra egyetlen területe sem kap 

kevesebbet, mint korábban, a független színházak sem - fűzte hozzá. 

 
A magyar kultúra napja - Erdélyért életműdíjat kapott Szilágyi István író 
2020. január 22. – MTI, Magyar Nmezet, Magyar Hírlap, Krónika, Webrádió 

Erdélyért életműdíjat adott át Kolozsváron a magyar kultúra napján Szilágyi István írónak a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Communitas Alapítvány és a Kós Károly 

Akadémia Alapítvány. Amint a Kós Károly Akadémia Alapítványt vezető Markó Béla 

elmondta: a díj értékét nem az adja, hogy azt kik ítélik oda, hanem az, hogy eddig kik kapták 

meg. Szilágyi István az ötödik aki átvehette az életműdíjat, előtte Kántor Lajos 

irodalomtörténész, Egyed Ákos történész, Csíki Boldizsár zeneszerző és Dávid Gyula 

irodalomtörténész kapta meg az elismerést - tette hozzá. Az ünnep alkalmából az RMDSZ 

nyolcadik alkalommal adta át az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjat az előadóművészet, 

az irodalom és a képzőművészet egy-egy jeles erdélyi magyar képviselőjének. Az 
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előadóművészet kategóriában kitüntetett Tompa Gábor színházrendezőt, a Kolozsvári Állami 

Magyar Színház igazgatóját Kelemen Hunor méltatta. Az RMDSZ-elnök szerint Tompa Gábor 

előadásaival nem kíméli, gondolkodásra készteti a nézőt. Minden erejével azon van, hogy 

nyitva hagyja az értelmezés kapuját. Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság 

főosztályvezetője arról beszélt, hogy a kultúra mindig a közösség tükre. Akkor válik 

minőségivé és igényessé, ha fogyasztói is ugyanolyan igényesek. 

 

KKM-államtitkár: Magyarország nemzeti érdeke védeni nemzetiségeit és 
határon túli magyar közösségeit 
2020. január 22. – MTI, Webrádió, Hír Tv 

Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy védje a hazai nemzetiségeit és a határokon túli 

magyar közösségeit, ezért számára az anyanyelvi oktatás elősegítése, támogatása és 

fejlesztése kiemelt fontosságú - mondta szerdán az MTI-nek telefonon nyilatkozva Pacsay-

Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára.  

Az államtitkár a drávaszögi Bellyén részt vett a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének (HMDK) a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényén, ezt 

megelőzően pedig az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

(HMOMK) a HMDK és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) 

vezetésével arról tárgyalt, hogy hogyan tudnák a magyar nyelvű oktatás minőségét és 

rendszerét a továbbiakban még jobban fejleszteni. 

 

Olyan nyelvi diszkriminációért büntették a kézdivásárhelyi városházát, amit el 
se követett 
2020. január 22. – Krónika 

Kétezer lejes bírsággal sújtotta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a 

kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalt amiatt, hogy közösségi oldalán csak magyar nyelven 

posztolt információt. Az Asztalos Csaba vezette testület héttagú vezetőtanácsa szerdai ülésén 

tűzte napirendjére a háromszéki város polgármesteri hivatalának Facebook-oldala ügyében 

érkezett feljelentés megvitatását. A CNCD közleménye szerint a testület tagjai egyhangúlag 

úgy döntöttek, hogy a városháza diszkriminált, amikor kizárólag magyar nyelven tett közzé 

közérdekű információt a közösségi oldalán. Emiatt kétezer lejre büntették a kézdivásárhelyi 

önkormányzatot. Bokor Tibor polgármester a Krónikának elmondta, közel egy évvel ezelőtt 

történt esetről van szó, és nem igaz, hogy csak magyarul kommunikáltak volna, a városháza 

fellebbez. 

 

Függetlenként indulhat Soós Zoltán Marosvásárhely polgármesteri székéért 
2020. január 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ felső vezetése lapunknak megerősítette: annak érdekében, hogy befejeződjön 

Dorin Florea húszéves marosvásárhelyi uralma, beleegyezését adta, hogy a szövetség jelöltje, 

Soós Zoltán függetlenként induljon a polgármesteri székért. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 
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országos ügyvezető alelnöke elmondta, azért döntöttek így, hogy végre befejeződjék Dorin 

Florea húszéves polgármestersége a városban. Hegedüs hangsúlyozta, a cél érdekében a 

szövetségi elnökség nem szab gátat Soós Zoltán „függetlenedésének”. „Számunkra az a 

legfontosabb, hogy véget vessünk Dorin Florea két évtizedes uralmának, és Marosvásárhely 

végre felszusszanhasson. Ha helyi szinten az a döntés születik, hogy Soós Zoltán – akárcsak 

négy évvel ezelőtt – függetlenként induljon, mi támogatjuk” – szögezte le a Krónikának 

nyilatkozó politikus. 

 

Ezeket érdemes tudni a gyulafehérvári püspökszentelésről és érseki 
beiktatásról 
2020. január 22. – transindex.ro 

Tudnivalókat közölt a gyulafehérvári főegyházmegyei hatóság a február 22-én, 

Gyulafehérváron tartandó püspökszentelésről és az érseki beiktatásról - írja a romkat.ro. A 

közleményben felhívják a zarándokok figyelmét, hogy hogy öltözzenek vastagon, mert 

feltehetőleg nem fog mindenki beférni a székesegyházba. Azok, akik nem férnek be, a 

székesegyház előtti téren, kivetítőn követhetik a szentmisét.  

 

Marosvásárhelyen összesen 1114 magyar gyerek született 2019-ben 
2020. január 22. – transindex.ro 

A 3524 gyerekből 1697 lány és 1827 fiú. A közlemény szerint 1114 magyar (nevű) gyerek 

született. A korábbi évekből nincs ilyen jellegű statisztika, így nem tudnak arról tájékoztatást 

adni, hogy ez csökkenést vagy növekedést jelent a magyar gyerekek számát illetően.  

 

Eláll a perétől Soós Sándor, ha az EMNP leváltja a párt éléről Csomortányi 
Isvánt 
2020. január 22. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárttal perben álló Soós Sándor kész visszavonni a bírósági 

indítványát, ha az EMNP leváltja Csomortányi István pártelnököt, aki a hétvégén megalakult 

Erdélyi Magyar Szövetség társelnöki tisztségét is betölti. Ezt szerdai Facebook-bejegyzésében 

közölte az EMNP tavaly márciusi tisztújító küldöttgyűlésén egy szavazattal alulmaradt 

elnökjelölt. Soós Sándor időközben a pártból is kilépett, de a bíróságon megtámadta a 

tisztújítást, mert úgy ítélte meg, hogy egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok többségét. 

Alapfokon óvását a Kolozs Megyei Törvényszék elutasította. 

 

Öt évre hosszabbítaná meg az önkormányzati mandátumokat az RMDSZ  
2020. január 22. – maszol.ro 

Meghosszabbítaná a polgármesterek és az önkormányzati képviselő-testületek mandátumát 

az RMDSZ: a magyar érdekvédelmi szövetség azt szeretné, hogy a jelenlegi négy helyett öt 

évre válasszák meg a településvezetőket, és erre már a jövő héten törvénytervezetet nyújtanak 

be – közölte Kelemen Hunor elnök. Az RMDSZ azt szeretné, hogy már a következő 

mandátum hosszabb legyen, vagyis már az idei helyhatósági választásokon öt évre válasszák 
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meg a polgármestereket és a tanácsosokat – fejtette ki Kelemen Hunor a Francia 

Közszolgálati Rádió (RFI) román nyelvű műsorában. A szövetségi elnök szerint a 

változtatással kiküszöbölhető lenne, hogy a helyi programok, beruházások, gazdasági és 

társadalmi együttműködések olyan nagy mértékben függjenek az országos politikától, egy-egy 

kormányalakítástól vagy -válságtól.  

 

Korodi Attila bejelentette: indulna a választásokon Csíkszereda polgármesteri 
tisztségéért 
2020. január 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, hirado.hu, MTI 

Korodi Attila képviselő szerdán sajtótájékoztatón jelentette be: indulna a helyhatósági 

választásokon Csíkszereda polgármesteri tisztségéért. A jelöltségért jelenlegi polgármesterrel 

kell majd megküzdenie a városi RMDSZ által szervezett március 7-ei előválasztáson. Ráduly 

Róbert kedden jelentette be, hogy újabb mandátumot szeretne.  

 

Csép Éva Andrea: politikailag bizonytalan, de a szociálpolitika terén 
eredményes volt a tavalyi év  
2020. január 22. – maszol.ro 

„Politikailag bizonytalan év volt a 2019-es, azonban a törvényhozás és a szociálpolitika 

szempontjából eredményes” – summázta marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján parlamenti 

képviselői mandátumának elmúlt évi eredményeit Csép Éva Andrea. Az alsóház szociális és 

munkaügyi bizottságának RMDSZ-es titkára kijelentette, hogy az eredmények ellenére még 

rengeteg a tennivaló, Románia ugyanis sok szempontból lemarad attól, ami minimumnak 

tekinthető.  

 

Marossy Zoltán: „Hamis vitatéma a kétfordulós polgármester-választás” 
2020. január 22. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei RMDSZ első idei sajtótájékoztatóját tartották meg január 22-én, szerdán a 

temesvári Magyar Házban, ahol Marossy Zoltán megyei elnök, Farkas Imre temesvári 

alpolgármester és Sipos Ilona városi tanácsos válaszoltak az újságírók kérdéseire. A 

felvezetőben Marossy Zoltán beszámolt az RMDSZ SZKT szórványstratégiával kapcsolatos 

döntéseiről, beszélt az előrehozott parlamenti választások lehetőségéről és a kétfordulós 

polgármester-választásról, amely szerinte hamis vitatéma. 

 

Új magyar vezetők az orvosi egyetemen 
2020. január 23. – Krónika 

Választásokat tartottak a marosvásárhelyi orvosi és technológiai egyetem magyar tagozatán: 

tizennyolc jelölt közül kilencen kerültek be az egyetemi szenátusba és a kari tanácsba. Szabó 

Béla, a szenátus volt alelnöke szerint a megújult döntéshozó szerv nem fog nagy ívben 

csapásirányt váltani; úgy véli, nagyon távol áll a magyar tagozat a kitűzött céljaitól. Szerinte 

látszateredményeket lehet ugyan elérni, de értelmezés kérdése, hogy ezt eredménynek 

tekintik-e vagy sem. Példaként hozta fel a beiskolázási tervet, amelynek esetében kétszáz hely 
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helyett százhúszat hagytak jóvá, és ha ezt kegyesen felemelik száznegyvenre, akkor az is lehet 

eredmény: értelmezés kérdése – mondta a professzor. 

 

Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja a takaréklángon égő 
európai polgári kezdeményezés esélyeiről 
2020. január 23. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése a nemzeti régiók kiemelt 

támogatásáról tavaly május 7-én indult, kifutási ideje egy év. A szükséges egymillió aláírásból 

eddig kevesebb, mint 50 ezer gyűlt össze. Dabis Attila politológussal, az SZNT Romániából 

kitiltott külügyi megbízottjával a kezdeményezésről és annak európai támogatottságáról 

beszélgettek. 

 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke az erdélyi nemzeti tábor 
előtt álló kihívásokról 
2020. január 23. – Krónika 

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

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

Szövetség (EMSZ) nevet fogja viselni. Csomortányi Istvánnal, a néppárt elnökével 

beszélgettek az új kihívásokról. 

 

Mert összenő, ami összetartozik - ez volt az üzenete a Gömör-Nógrádi 
összetartozás napjának 
2020. január 22. – Ma7.sk 

Ötödik alkalommal szervezték meg a Gömör-Nógrádi Összetartozás Napját a régióban 

közösségben gondolkodó közéleti emberek. Január 17-én, pénteken telt ház bizonyította 

Tornalján a művelődési központban, hogy nagy az igény a régióban az összefogásra és erős az 

összetartozás érzése. A rendezvény üzenetét a "Mert összenő, ami összetartozik" gondolat 

fejezte ki leginkább. Az eseményen több, regionálisan és országosan ismert személyiség szólt 

az jelenlévő emberekhez.  A teremben lévő emberekkel megosztotta gondolatait többek között 

Csúsz Péter, Deák János, Simon Csaba, Cziprusz Zoltán a régióból, Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke, valamint Bárdos Gyula, a Magyar Közösségi Összefogás 

listavezetője. 

 

A magyar kultúra napja Dunaszerdahelyen 
2020. január 22. – Felvidék Ma 

Idén is tartalmas kultúrműsorral kedveskedtek Dunaszerdahely város lakóinak a magyar 

kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepi alkalmon. A Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ megtelt kultúrára szomjazó polgárokkal, zömmel szülőkkel, 

nagyszülőkkel, akik azért jöttek, hogy lássák a rendezvényen fellépő csemetéiket. Rajkovics 
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Haizok Melinda, az est műsorvezetője Reményik Sándor Templom és iskola című 

költeményével indította a gazdag programot, hiszen ennek a versnek a mondanivalójánál mi 

sem lehet aktuálisabb napjainkban, amikor a magyarságunk és a megmaradásunk a tét. 

Karaffa Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás ügyvezető elnöke, Dunaszerdahely 

alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, fontos elfogadnunk más és saját nemzetünk 

himnuszának fontosságát. 

 

Pontosabban látjuk a (cseh)szlovákiai magyarság demográfiáját 
2020. január 22. – Új Szó 

Egy, a Selye János Egyetemen (SJE) befejeződött projektnek köszönhetően kezd alaposabb 

képünk lenni a szlovákiai magyar nyelvterületen a csehszlovák pártállam idejében 

lejátszódott társadalmi folyamatokról. A csehszlovák népszámlálások történetében a II. 

világháború utáni pártállami időszak népszámlálásainak községsoros adatai eddig nem, vagy 

csak részlegesen kerültek nyilvánosságra.  2019-ben a Kisebbségi Kulturális Alap (Szlovákia) 

anyagi támogatást adott „ A Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása, 

tekintettel a települések nemzetiségi összetételére az 1980. évi népszámlálási adatok alapján” 

névre keresztelt projektnek, amelynek keretében két adatállomány készült el. Az első a 

Szlovákia településsoros végzettségi mutatóit, a második a települések nemzetiségek szerinti 

összetételét és iskolai végzettségi adatait tartalmazza. Az anyag elérhető a komáromi SJE 

honlapján. 

 

Szögi Csaba győzött a vajdasági magyar drámaíróversenyen 
2020. január 22. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió 

Szögi Csaba író-újságíró színdarabja nyerte meg a vajdasági magyar drámaíróversenyt kedd 

este Újvidéken. A díjnyertes darabot Puskás Zoltán állította színpadra. A megírandó mű 

címét - Érccel mért életek - az újvidéki Magyar Szó című napilap aktuális számából 

véletlenszerűen húzták ki hétfő reggel. Ennek alapján kellett három szerzőnek - Szögi 

Csabának, Pressburger Csabának és Patócs Lászlónak - délutánig drámát írnia. Ezután a 

rendezőknek - Puskás Zoltánnak, Pongó Gábornak és Lénárd Róbertnek - 24 órájuk volt arra, 

hogy színpadra állítsák az új drámákat a vajdasági magyar színházak társulatainak 

segítségével. A drámaírók, a rendezők, az előadások és a színészek munkáját háromtagú 

szakmai zsűri véleményezte és díjazta. A Brestyánszki Boros Rozália dramaturg, Kálló Béla 

színész és Tolnai Szabolcs rendező alkotta testület döntése szerint Szögi Csaba érdemelte ki a 

test, a lélek és a szellem hármasát boncolgató szövegével a legjobb szerzőnek járó elismerést. 

A legjobb rendező Pongó Gábor lett, aki a Pressburger Csaba újságíró által írt darabot 

állította színpadra. A zsűri a legjobb szereplő díját Gombos Dánielnek, Mészáros Árpádnak, 

Banka Líviának és Krizsán Szilviának ítélte. 
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https://ujszo.com/regio/pontosabban-latjuk-a-csehszlovakiai-magyarsag-demografiajat
https://magyarnemzet.hu/kultura/szogi-csaba-gyozott-a-vajdasagi-magyar-dramairoversenyen-7697216/
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16 intézmény, egyesület és vállalkozó kapott Tiszavirág-díjat Magyarkanizsán 
2020. január 22. – Vajdaság MA 

Harmadszor osztották ki Magyarkanizsa községben a Turisztikai Tiszavirág-díjat. Az 

elismerést olyan intézmények, egyesületek és vállalkozók kapták, akik az elmúlt évben 

nagyban hozzájárultak Magyarkanizsa község turizmusának fellendítéséhez. A Turisztikai 

Desztináció Menedzsment 16 díjazottat tüntetett ki az eddigi önzetlen munkájukért és a 

turizmusban nyújtott elismerő tevékenységükért. 

 

Döntött a parlament: jön a nyelvi kasztrendszer 
2020. január 22. – Kárpátalja 

Ukrajna Legfelső Tanácsa január 16-i ülésén második olvasatban is megszavazta az általános 

középfokú oktatásról szóló törvényt (Про повну загальну середню освіту). Amint az várható 

is volt, a jogszabály nincs tekintettel az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogára, hogy 

gyermekeik az anyanyelvükön tanulhassanak. 

 

Himnuszában is él a nemzet – a magyar kultúra napja Beregszászban 
2020. január 22. – karpatalja.ma,  

Méltóan emlékeztek meg a Himnusz születésének napjáról január 22-én Beregszászban. A 

magyar kultúra napja alkalmából, immár hagyományosan, ismét megszervezte 

rendezvénysorozatát a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) január 22–24-e között Beregszászon és 

Ungváron. 

 

Bicskei küldöttség Csapon 
2020. január 22. – Kárpátalja 

Az elmúlt hétvégén, január 17–19. között egy 14 fős delegáció látogatott Bicskéről Csapra. A 

két település erősen ápolja testvértelepülési kapcsolatát, így évente találkoznak Bicske és 

Csap város polgárai. A mostani alkalommal egy 14 fős bicskei delegáció töltött el egy 

tartalmas hétvégét a csapi KMKSZ-alapszervezet tagjainál. A delegáció megismerkedett 

Ungvár városának nevezetességeivel, illetve a helyi gasztronómiai különlegességekkel. 

 

Van, él, lélegzik 
2020. január 22. – Népújság  

cim0230A magyar kultúra napi központi muravidéki ünnepségen a lendvai Színház- és 

Hangversenyteremben idén is kiosztották a legrangosabb muravidéki kulturális 

kitüntetéseket, a Zala György-díjakat és idén először az elismerő díszokleveleket is. 

Díjazottjaink Kósa Ferenc, Šetar Lucija, Szabó Ferenc, Schmidt István és Török Eta. A kultúra 

napja az ünneplés mellett egyben mindig elemzés is, hiszen a kultúra, a kultúránk kisebbségi 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24622/16-intezmeny-egyesulet-es-vallalkozo-kapott-Tiszavirag-dijat-Magyarkanizsan.html
http://karpataljalap.net/2020/01/22/dontott-parlament-jon-nyelvi-kasztrendszer
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/himnuszaban-is-el-a-nemzet-a-magyar-kultura-napja-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/2020/01/22/bicskei-kuldottseg-csapon
https://nepujsag.net/kultura/8267-van,-%C3%A9l,-l%C3%A9legzik.html
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létünk egyik fontos, ha nem a legfontosabb forrása. Hogyan látjuk a kultúránkat önmagunk 

és miként látják azt kívülről mások? 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. január 22. – Kossuth Rádió 

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden 

nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán szavait idéztem a Magyar 

Kultúra Napján, amit természetesen Kodály nem erre a napra szánt, hiszen csak 1989 óta 

ünnepeljük a magyar kultúrát – határon innen és túl. Ezen a napon irodalmi, zenei, 

képzőművészeti programokat szerveznek Kárpát-medence szerte, és díjakat adnak át.  

 

Határon túl a magyar kultúra a magyar közösségekben felértékelődik. Egy évben egyszer 

ünneplik, de az év 365 napján újra és újra meg kell maguknak szerezni.Kezdjük a 

gyökereknél, Szatmárcsekén – ahol 197 évvel ezelőtt Kölcsey Ferenc a Himnuszt írta. Az idei 

ünnepségre a határon túlról a kászoniak érkeztek.  

 

Szatmárcseke után a következő állomásunk Beregszász, hisz Kölcsey szatmárcsekei birtokára 

visszavonulva, a beregszászi postán intézte levelezéseit. Az ő tiszteletére is emléktáblát 

avattak 1992-ben a Rákóczi téri posta falán. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi és civil 

szervezetek képviselői, a város vezetése és a magyar külképviseletek ezt az emléktáblát 

koszorúzták meg ma.  

 

Felvidék is ünnepelt. Hagyományosan Kodály városában, Galántán tartotta a Csemadok a 

Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból átadták a kulturális és közművelődési szövetség 

legjobbjainak az elismeréseket.  

 

Magyar könyvekből mini-kiállításnyílt a Kolozs megyei könyvtárban, a Puck bábszínház 

művészei a megye magyar iskoláiban léptek fel és a csucsai Ady múzeumban is tárlat nyílt a 

Magyar Kultúra Napja tiszteletére.  

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-01-22_18-02-00&enddate=2020-01-22_18-40-00&ch=mr1
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A temesvári Bartók Béla líceumban a magyartanárok szerveztek programokat a magyar 

kultúra napja alkalmából, minden korosztálynak a nekik leginkább megfelelő kínálattal.  Az 

iskola lépcsőházában Kölcsey Himnuszának valamennyi szakaszát kifüggesztették, így a 

diákok a földszinttől a manzárdig a teljes szöveget elolvashatták.   

 

Csíkszeredában látható a Pro Patria et libertate c. kiállítás. A Magyar Kultúra Napjának 

előestéjén tartott ünnepélyes megnyitón készült összeállításunk.  

 

 

 


