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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Zarándokvonatok indulnak Csíksomlyóra, Czestochowába és Medjugorjéba 
2020. január 23. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Híradó, Vajdaság MA, Pannon 
RTV, Felvidék.ma, Krónika 
Három zarándokvonatot indít idén a MÁV a Misszió Tours utazási irodával közösen: 

májusban az erdélyi Csíksomlyóba, júniusban a lengyelországi, czestochowai pálos 

kegyhelyre, októberben pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba - közölték a szervezők 

csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke arról beszélt: ezek a zarándoklatok egyszerre vallási és 

nemzeti, hazafias cselekedetek. A lelki feltöltődés mellett a Kárpát-medencében élő 

magyarok, illetve a magyar és más népek közötti barátság erősítését szolgálják. 

Az MKPK elnöke, aki a csíksomlyói és a czestochowai zarándoklatok egyházi fővédnöke, 

illetve a lengyelországi zarándoklat lelki vezetője is lesz, az "egész Kárpát-medencét átölelő 

lelki közösség" kialakításának fontosságát hangsúlyozta. 

Veres András reményét fejezte ki, hogy - akárcsak az elmúlt években - idén is sokan 

csatlakoznak majd a zarándokokhoz a kontinensen túlról is. 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára a trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára utalva kiemelte: 

ebben az évben különösen fontos a nemzeti összetartozást erősítő csíksomlyói zarándoklat.  

 

A parlamenti küszöb közelében a Magyar Közösségi Összefogás 
2020. január 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A felmérés eredményeiről a sajtó képviselőit a Magyar Közösségi Összefogás politikusai: 

Mózes Szabolcs, Nagy József és Nagy Dávid tájékoztatták. Mózes hangsúlyozta, a bemutatott 

felmérés reprezentatív, a magyar választókat szólították meg. A felmérés elkészítésének fő 

indoka az volt, hogy az országos felmérések nem mutatják pontosan a magyar pártok és 

politikusok eredményeit, hiszen az általuk megszólított magyarok nem alkotnak reprezentatív 

mintát. 1039 magyar választót szólítottak meg december és január fordulóján. A felmérést az 

ASA ügynökség végezte, az adatokat Lampl Zsuzsa szociológus dolgozta fel. Nagy József 

szerint fontos felmérni a választók hangulatát. A felmérés eredményei szerint 67 százalék 

számára nagyon szimpatikus az összefogás. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/23/zarandokvonatok-indulnak-csiksomlyora-czestochowaba-es-medjugorjeba
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/23/zarandokvonatok-indulnak-csiksomlyora-czestochowaba-es-medjugorjeba
https://ma7.sk/aktualis/exkluziv-felmeres-a-parlamenti-kuszob-kozeleben-a-magyar-kozossegi-osszefogas
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Több ezer orosz állampolgár kedvezményes romániai honosításának 
körülményeit vizsgálja az ügyészség 
2020. január 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A román főügyészség vizsgálja, hogy miként szerezhetett kedvezményesen román 

állampolgárságot több ezer orosz és ukrán polgár. Az ügyészségi vizsgálat azt követően indult, 

hogy a román igazságügy-minisztérium ellenőrző testülete tavaly ősszel átvilágította az 

Országos Állampolgársági Hatóságot (ANC) és súlyos rendellenességeket állapított meg. Az 

Ana Birchall korábbi miniszter által elrendelt ellenőrzés konklúzióit a Vice.com portál 

ismertette szerdán. A Vice.com közlése szerint évente mintegy százezer külföldinek ítélik meg 

a román állampolgárságot, közülük mintegy 97 ezren kedvezményes honosítással kapnak 

román iratokat. 

 

Tánczos Barna is kipróbálná magát a Hargita Megyei Tanács élén 
2020. január 23. – transindex.ro 

Mozgalmas lett a Hargita megyei politika: nem csupán egy Ráduly-Korodi cserére van esély 

Csíkszeredában, hanem a Hargita Megyei Tanács élén is körvonalazódhat egy váltás. 

Legalábbis a jelek szerint a csíkiak azt is előválasztáson dönthetik el, hogy kit szeretnének az 

RMDSZ megyei tanácselnöki jelöltjének látni. Borboly Csaba jelenlegi elnök helyére pedig 

nem más jelentkezett, mint Tánczos Barna szenátor. 

 

15 ovi-foci pályát épít az Erdélyi Polgári Egyesület  
2020. január 23. – transindex.ro 

Jövő tavasztól 15 erdélyi településen alakít ki ovi-foci pályát az Erdélyi Polgári Egyesület. A 

beruházás a magyar kormány támogatásával valósul meg, egyenként 50 ezer eurós 

ráfordítással. Az ovi-foci pálya – a kezdeményezők tájékoztatása szerint - egy jogvédett 

magyar innovációs szabadalom, kifejezetten óvodások számára kifejlesztve. A kisméterű (6 x 

12 méteres) sportpályák műfüvesek lesznek és több sportág gyakorlására lesznek alkalmasak.  

 

Kiterjesztené a fakultatív magyaroktatást a Temes megyei RMDSZ  
2020. január 23. – maszol.ro 

A fakultatív magyaroktatás kiterjesztése az elemi osztályokra, illetve az iskolából már kikerült 

fiataloknak, valamint az idei helyhatósági választásokon való jó szereplés, a megyei 

önkormányzati képviselőtestületben való mandátumszerzés a közeljövő két legfontosabb 

célkitűzése az RMDSZ Temes megyei szervezete számára – mondta idei első 

sajtótájékoztatóján Marossy Zoltán, a szervezet elnöke.  

 

Magyar nyelvű Facebook-bejegyzés miatt büntette meg a CNCD a 
kézdivásárhelyi polgármestert  
2020. január 23. – transindex.ro 

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere annak apropóján hívott össze sajtótájékoztatót 

január 23-án, csütörtökön, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2000 lejre 
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https://kronikaonline.ro/belfold/tobb-ezer-orosz-allampolgar-kedvezmenyes-romaniai-honositasanak-korulmenyeit-vizsgalja-az-ugyeszseg
https://kronikaonline.ro/belfold/tobb-ezer-orosz-allampolgar-kedvezmenyes-romaniai-honositasanak-korulmenyeit-vizsgalja-az-ugyeszseg
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28228&tanczos_barna_is_kiprobalna_magat_a_hargita_megyei_tanacs_elen
http://itthon.transindex.ro/?hir=58278
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121316-kiterjesztene-a-fakultativ-magyaroktatast-a-temes-megyei-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=58280&magyar_nyelvu_facebookbejegyzes_miatt_buntette_meg_a_cncd_a_kezdivasarhelyi_polgarmestert
http://itthon.transindex.ro/?hir=58280&magyar_nyelvu_facebookbejegyzes_miatt_buntette_meg_a_cncd_a_kezdivasarhelyi_polgarmestert
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büntette egy magyar nyelvű Facebook-bejegyzés miatt. „Tegnap én is a Diszkriminációellenes 

Tanács étlapjára kerültem, s bár Dorin Florea volt a főfogás, nekem is kijutott odafigyelésből” 

– kezdte mondandóját az elöljáró. Az ügy még 2019 februárjában indult el, amikor hét év 

után először kellett lemondani a minden hónap második szombatján megszervezett 

hagyományos termékvásárt a sertéspestis elterjedése miatt. Az önkormányzat saját 

Facebook-oldalán, a gyors tájékoztatás érdekében, kitett egy hírt a profiljára, amelyben 

szövegesen és képileg is felhívta a figyelmet a vásár elmaradására. „Képekkel is be tudom 

bizonyítani, hogy a közlemény szövege kétnyelvű volt, ehhez a bejegyzéshez csatoltak hozzá 

munkatársaim egy plakátot, amelyre pirossal írták rá az „elmarad” kifejezést magyar nyelven. 

Azt hiszem, hogy a közérdekű információ a szövegből ennek ellenére is eljutott a magyar és 

román emberhez, a képen nem múlt semmi” – nyomatékosított Bokor. Kézdivásárhely 

polgármestere nagyon pimasz döntésnek tartja, nem az összeg bosszantja, szerinte ez „elvi 

kérdés” – fogalmazott.  

 

Soós visszaadná a Poklos-patak partját a vásárhelyieknek 
2020. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma 

Visszaadná a marosvásárhelyi lakosságnak a Poklos-patak partját Soós Zoltán 

polgármesterjelölt, aki szerint ma is Ceaușescu rendszerbeli állapotok uralkodnak a patak 

környékén. Szerinte a Marosvásárhelyen áthaladó patak, közel 4 kilométernyi hasznos 

felületét a lakosság használatába kell adni, javára kell fordítani és erre van is lehetőség. A 

tervek szerint a meder teljes hosszában, a Tudor negyedtől a Ligetig, bicikliutat és 

zöldövezeteket alakítanának ki a győztes választás után. Ezáltal is jelentősen tudnák növelni a 

folyamatosan eltűnőben lévő zöldterületek mértékét.  

 

A román külügy magyarázatot kért az ukrán elnök Bukovinával kapcsolatos 
kijelentésére 
2020. január 23. – MTI, maszol.ro 

Magyarázatot kért a román külügyminisztérium csütörtökön Ukrajna bukaresti 

nagykövetétől Volodimir Zelenszkij Észak-Bukovinával kapcsolatos kijelentésére, és aggályait 

fejezte ki a múlt héten megszavazott újabb ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban. Dan 

Neculaescu román külügyi államtitkár az ukrán nagykövetnek jelezte: a román fél 

magyarázatot vár az ukrán államfő Romániával kapcsolatos kijelentéseire, amelyeket 

megütközéssel fogadott, és a történelem félreértelmezésének minősít. A román külügyi 

közleményből kiderült, hogy Bukarestet nemcsak az ukrán államfő történelemértelmezése, 

hanem a középfokú oktatást szabályozó, a kisebbségeket is érintő, a kijevi parlamentben múlt 

héten megszavazott törvény is aggasztja. A román külügyi államtitkár felhívta az ukrán 

nagykövet figyelmét: Románia elvárja, hogy Ukrajna a Velencei Bizottság ajánlásainak teljes 

betartásával szavatolja a román kisebbség jogait, és ezekről nemcsak az ukrán-román 

kisebbségi vegyesbizottságban, hanem az Ukrajnában élő román közösség képviselőivel is 

párbeszédet folytasson.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58281&soos_visszaadna_a_poklospatak_partjat_a_vasarhelyieknek
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/121329-a-roman-kulugy-magyarazatot-kert-az-ukran-elnok-bukovinaval-kapcsolatos-kijelentesere
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/121329-a-roman-kulugy-magyarazatot-kert-az-ukran-elnok-bukovinaval-kapcsolatos-kijelentesere
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Sólymos László ittasan garázdálkodott Pozsony belvárosában 
2020. január 23. – Ma7.sk, Körkép, Új Szó 

A pluska.sk helyszíni szemtanúkra hivatkozva írja, hogy hasonló cirkusz, amit az ittas 

miniszter okozott, ritkán fordul elő a szlovák fővárosban. A Lőrinc (Laurínska) utcában 

szerda este a hatóságok őrizetbe vettek, majd a rendőrautóba tuszkoltak egy férfit, aki végig 

azt kiabálta: "Én vagyok a környezetvédelmi miniszter!". A kormánytag úgy tűnt, alkoholos 

befolyásoltság alatt van. Egy közeli boltból egy szemtanú arról számolt be a lapnak, hogy 

délután öt óra körül a kínai étterem elől kiabálást hallottak, ezért kimentek az utcára. 

Elmondása szerint, Sólymos és egy másik férfi egymásra kiabáltak, a szemtanú szerint 

valamit össze is törhettek, pénzt dobáltak a kínaiak felé. A miniszter csapkodott, el akart 

futni. 

 

Pellegrini felszólította Sólymost 
2020. január 23. – Ma7.sk 

Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő aggályosnak tartja Sólymos László (Most-Híd) 

környezetvédelmi miniszter szerda esti incidensét. Felszólította a minisztert, hogy álljon ki a 

nyilvánosság elé, és kérjen bocsánatot. Erről csütörtökön tájékoztatott a kormányhivatal 

sajtóosztálya. „A miniszterelnök beszélt a miniszterrel, és felszólította őt, hogy álljon ki a 

nyilvánosság elé, magyarázza meg a viselkedését, és kérjen bocsánatot” – áll a közleményben. 

Sólymos és a testvére szerda este összetűzésbe keveredett egy ázsiai étterem alkalmazottaival 

Pozsony belvárosában. A rendőrök őrizetbe vették a két férfit, majd a megfelelő intézkedések 

elvégzése után elengedték őket. 

 

Sólymos László: Vállalom a felelősséget, benyújtom lemondásomat 
2020. január 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Sólymos László január 23-án 11:30-kor sajtótájékoztatón kért bocsánatot a tegnap 

történtekért. Elmondta, hogy egy családi válság miatt nagyon nehéz időszakon megy 

keresztül, édesanyját súlyos betegséggel kórházban kezelik. Ez a hatalmas nyomás és 

feszültség az oka annak, hogy szerda este nem tárcavezetőhöz és politikushoz méltó módon 

viselkedett, emberileg hibázott. „A felelősséget vállalom, az okozott kárt megtérítem. 

Bocsánatot kérek az étterem vezetőségétől, a kollégáimtól, a barátaimtól, a családomtól és 

mindazoktól, akikben a tegnapi viselkedésem megbotránkozást keltett. Sajnálom, hogy négy 

év kemény munkája egyetlen hibás cselekedet miatt véget ért. A mai nappal benyújtom 

lemondásomat” – mondta el Sólymos László. A környezetvédelmi miniszter hozzátette, 

többet az üggyel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni. 
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https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-ittasan-garazdalkodott-pozsony-belvarosaban-az-intezkedo-rendorokbe
https://ma7.sk/aktualis/pellegrini-felszolitotta-solymost
https://www.bumm.sk/belfold/2020/01/23/solymos-laszlo-vallalom-a-felelosseget-benyujtom-lemondasomat
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Bugár Béla azt szeretné, ha Sólymos a Híd választási listáján maradna 
2020. január 23. – bumm.sk Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Híd elnöke úgy véli, nagyon jó és dolgos menedzsernek ismerte meg Sólymos 

Lászlót, aki egyben Szlovákia történetének legsikeresebb környezetvédelmi minisztere. 

Sólymos a botlásáért habozás nélkül vállalta a politikai felelősséget – írta a Facebookon a Híd 

elnöke. "Sólymos Lacit jónéhány éve ismerem. Nagyon jó és dolgos menedzsert ismertem 

meg benne, aki egyben Szlovákia történetének legsikeresebb környezetvédelmi minisztere. 

Emberek vagyunk, így néha követünk el hibákat. Laci ennek ellenére megtette, amit meg 

kellett tennie, és tegnapi botlásáért habozás nélkül vállalta a politikai felelősséget, lemondott 

miniszteri funkciójáról. A minisztérium élén viszont négy évig kiváló munkát végzett. Ezért 

azt szeretném, ha a választási listánkat továbbra is erősítené. Hiszem, hogy botlását a 

választók megbocsájtják neki" – áll a Híd elnökének, Bugár Bélának  Facebook-

bejegyzésében. 

 

Az MKÖ üdvözli Sólymos lemondását, egyben sürgeti távozását a Most-Híd 
listájáról 
2020. január 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Zuzana Čaputová, köztársasági elnök elfogadja ,Sólymos László lemondását. Azt, hogy kit 

nevez ki utódjaként, a jövő hét folyamán ad tájékoztatást - mondta el az államfő szóvivője, 

Martin Strižinec. Az MKÖ üdvözli Sólymos lemondását, egyben sürgeti távozását a Most-Híd 

listájáról “Üdvözöljük Sólymos László lemondását a miniszteri posztról, amit a választási 

listáról történő visszalépésének kell követnie. Minisztersége, mely pár hét múlva befejeződött 

volna, már a politikai múltja része. A listáról való visszalépéssel járulna hozzá a konfliktus 

nélküli jövőhöz és a társadalmi feszültségek csökkentéséhez - nyilatkozta a Magyar Közösségi 

Összefogás nevében Mózes Szabolcs. 

 

Geönczeöl Attila: szlovmagyar helyett felvidéki identitást! 
2020. január 23. – Felvidék Ma 

A hazai borkultúra a turizmus egyik alappillére tájainkon. Az Alsó-Garam mentén, és az 

Érsekújvári járásban több olyan kedvező földrajzi feltételekkel rendelkező település van, ahol 

komoly előrelépések történtek a borkultúra fejlesztésében. Kürt, Kéménd, Muzsla és 

Garamkövesd borászai is egyre igényesebben foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Ennek egyik 

„titka”, hogy szakemberekben is bővelkedik ez a tájegység. 

 

Új szemléletre van szükség a magyarságot érintő kérdésekben 
2020. január 23. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás választási listáján országos összehasonlításban is kitüntetett 

szerepet kapnak a fiatal képviselőjelöltek. A Nézőpont stúdiójában ezúttal Nagy Dávid jogászt 

és Zachar Pál informatikai szakértőt kérdezték többek között arról, hogyan látják ők a 

felvidéki magyarság helyzetét és jogállását, de természetesen szóba kerültek szakmai és 

regionális kérdések is. A beszélgetés során megismerhetik a két fiatal képviselőjelölt 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/01/23/bugar-bela-azt-szeretne-ha-solymos-a-hid-valasztasi-listajan-maradna
https://ma7.sk/aktualis/az-mko-udvozli-solymos-lemondasat-egyben-surgeti-tavozasat-a-most-hid-listajarol
https://ma7.sk/aktualis/az-mko-udvozli-solymos-lemondasat-egyben-surgeti-tavozasat-a-most-hid-listajarol
https://felvidek.ma/2020/01/geonczeol-attila-szlovmagyar-helyett-felvideki-identitast/
https://ma7.sk/videok/uj-szemleletre-van-szukseg-a-magyarsagot-erinto-kerdesekben-a-nezopont-vendege-nagy-david-es
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indíttatását, hogyan kerültek a politika és a közélet vonzáskörébe. Szó esik a cserkészetről, a 

Via Nova megalakulásáról, de sok érdekeset megtudhatunk a jövőben várható technológiai 

kihívásokról és az átalakuló munkaerőpiacról is. 

 

A nemzeti összetartozás estje Komáromban 
2020. január 23. – Felvidék Ma 

2020. január 21-én, a magyar kultúra napja előestéjén a Széchenyi István Polgári Társulás 

„Magyar pokolrapszódia” címmel kétórás Trianon-estet szervezett a Selye János Gimnázium 

dísztermében. Ez volt a nemzeti összetartozás évének nyitánya a Felvidéken. Az ünnepi 

beszédet Csáky Pál közíró, politikus, az Európai Parlament volt képviselője tartotta, aki 

mindenekelőtt a nemzeti összetartozás fontosságára és időszerűségére hívta fel a figyelmet, 

felelevenítve a magyarság tragédiáit, s az azokból levonható következmények üzenetét. 

 

Pozsonyban kiállítással és koncerttel ünnepeltünk 
2020. január 23. – Felvidék Ma 

Pozsonyban Magyarország pozsonyi nagykövetségén illetve a Pozsonyi Magyar Intézetben 

szép számban gyűltek össze az érdeklődők, hogy emlékezzenek nemzeti imánk, a Himnusz 

születésének napjára, amely egyben a magyar kultúra napja is. Az ünnepnap alkalmából két 

figyelemreméltó rendezvényre került sor, amely méltó volt az ünnep rangjához. Az 

egybegyűlteket Márvány Miklós, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének első beosztottja 

üdvözölte, majd bemutatta a Pozsonyi Magyar Intézet új igazgatóját Venyercsan Pál 

személyében, aki Molnár Imrétől vette át a posztot. 

 

Gömör és Borsod együtt ünnepelte a magyar kultúra napját 
2020. január 23. – Felvidék Ma 

A magyar kultúra napját Ózdon a Digitális Erőműben is megünnepelték. Az alkalom 

tiszteletére Zsapka Attila felvidéki verséneklőt hívták meg, aki akusztikus koncertje során a 

magyar költészet gyöngyszemeiből válogatva megzenésített verseket adott elő gitáron. 

„Együtt ünnepeltük a magyar kultúra napját Ózdon, gömöriek, borsodiak. Köszönet Bojtos 

Zoltán igazgató úrnak és kedves csapatának, hogy biztosította a Digitalis Erőmű 

nagytermében Zsapka Attila felvidéki verséneklő, társulásunk tiszteletbeli tagjának a 

fellépését” – nyilatkozta a Felvidék ma-nak Balázs Emese, A Kultúráért Gömörben és 

Gömörön Túl Polgári Társulás rendezvényszervezője. 

 

Közösen a diákokért 
2020. január 24. – Magyar Szó ,Vajdaság MA, Pannon RTV 

Tegnap délelőtt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke aláírta a 

Bácsfeketehegy–Szeged autóbuszjárat visszaállítására irányuló petíciót, a topolyai községi 

tanács tanácstermében. A petíciót a kishegyesi Szó-Beszéd lap indította a kishegyesi 

önkormányzat kezdeményezésére, mivel január elején megszüntették a járatot. A petícióhoz 
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https://felvidek.ma/2020/01/a-nemzeti-osszetartozas-estje-komaromban/
https://felvidek.ma/2020/01/pozsonyban-kiallitassal-es-koncerttel-unnepeltunk/
https://felvidek.ma/2020/01/gomor-es-borsod-egyutt-unnepelte-a-magyar-kultura-napjat/
https://www.magyarszo.rs/hu/4204/vajdasag_kishegyes/214388/K%C3%B6z%C3%B6sen-a-di%C3%A1kok%C3%A9rt.htm
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Topolya község is csatlakozott. Pásztor István a petíció kapcsán elmondta, hogy noha 

személyesen nem jár busszal, de fontosnak érezte, hogy csatlakozzon ehhez az erőfeszítéshez. 

 

Újvidéken a hideg napok áldozataira emlékeztek 
2020. január 23. – Vajdaság MA 

A 78 évvel ezelőtt történtek mélyen beleágyazódtak az emlékezetbe, január 23-a arra tanít 

bennünket, hogy ezek a szörnyűségek soha sem ismétlődhetnek meg – hangsúlyozta Milos 

Vučević újvidéki polgármester az 1942-es razzia évfordulója alkalmából ma megtartott 

megemlékezésen. Az áldozatoknak emléket állító rakparti Család szoborcsoportnál a 

polgármester beszédében úgy fogalmazott, a több ezer ártatlan áldozatra emlékeztető szobor 

a fájdalom és a hit találkozásának jelképe. 

 

Blokkolja az ellenzék a parlamentben a középoktatási törvény aláírását 
2020. január 23. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Határozattervezetet nyújtott be a Legfelső Tanácsnak az Ellenzéki Platform – Az életért párt, 

amelyben a teljes általános középfokú oktatásról szóló törvény elfogadására vonatkozó döntés 

hatályon kívül helyezését indítványozza arra hivatkozva, hogy a tanügyi jogszabály sérti az 

alkotmányt, és a házszabályt megszegve fogadták el – adta hírül csütörtökön a strana.ua 

hírportál. 

 

Himnusz-mondó verseny Ungváron 
2020. január 23. – karpatalja.ma 

Két évtizedes hagyománya van annak, hogy az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar 

Tannyelvű Középiskolában ― a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége támogatásával 

― a magyar kultúra napjához kapcsolódóan Himnusz-mondó versenyt rendeznek. Nem volt 

ez másképp idén sem: 2020. január 22-én délelőtt kezdetét vette a verseny, melyen Kölcsey 

Ferenc Himnuszát kellett előadniuk a 7–11. osztályos jelentkezőknek. 

 

Erfán Ferenc festőművész kiállítása a magyar kultúra napja alkalmából 
2020. január 23. – Kárpátalja  

Erfán Ferenc festőművész alkotásaival ismerkedhettünk meg január 22-én, a magyar kultúra 

napján. A kiállítás megnyitójának a beregszászi magyar konzulátus új rendezvény- és 

kiállítóterme adott otthont. Mint ismeretes, a magyar kultúra napját január 22-én annak 

emlékére ünnepeljük, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén 

a Himnusz kéziratát. Az évforduló megemlékezésének alkalmából a beregszászi magyar 

konzulátus ünnepi tárlattal tisztelgett, melyen Erfán Ferenc naturalista, impresszionista és 

posztimpresszionista stílusjegyeket követő festőművész alkotásait állították ki. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24624/Ujvideken-a-hideg-napok-aldozataira-emlekeztek.html
http://karpataljalap.net/2020/01/23/blokkolja-az-ellenzek-parlamentben-kozepoktatasi-torveny-alairasat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/himnusz-mondo-verseny-ungvaron/
http://karpataljalap.net/2020/01/23/erfan-ferenc-festomuvesz-kiallitasa-magyar-kultura-napja-alkalmabol
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Ünnepi műsorral tisztelegtünk a magyar kultúra előtt 
2020. január 23. – Képes Újság  

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) idén Bellyén tartotta magyar 

kultúra napi központi ünnepségét. Ezen a rendezvényen adták át a HMDK által alapított 

kitüntetéseket is. Ács Gedeon Életműdíjban részesült De Blasio Antonio, Magyar József és 

Pasza Árpád. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, méghozzá január 22-én, a 

Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 

napon fejezte be  Himnusz című költeményét Szatmárcsekén. 

 

A horvátországi magyar oktatásról egyeztettek 
2020. január 23. – Képes Újság  

A héten Horvátországba látogatott dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára. Itt-tartózkodása során Eszéken megtekintette a nemrég 

átadott új diákotthont, valamint a magyar iskolák és a pedagógusszervezet vezetőivel is 

találkozott. A látogatás során először a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 

Központ (HMOMK) új kollégiumát tekintette meg Eszéken, majd a magyar oktatási 

intézmények igazgatóival, valamint a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 

(HMPF) vezetőivel tárgyalt. A találkozón, melyen jelen volt Jankovics Róbert, magyarságunk 

parlamenti képviselője is, az oktatás aktuális helyzetéről, valamint a jövőbeli elképzelésekről 

és a fejlesztési lehetőségekről volt szó. 

 

Továbbra is támogatják az anyanyelven való tanulást 
2020. január 23. – Képes Újság  

A Rákóczi Szövetség kiemelt célja az anyanyelven történő oktatás népszerűsítése a 

Magyarország határain kívül élő magyar közösségekben. Ennek érdekében idén is 

meglátogatták a horvátországi magyar óvodásokat. A Rákóczi Szövetség magyar 

iskolaválasztási programja keretében Horvátországban is megszólították a szülőket és 

gyermekeket. A program célja, hogy az óvoda után természetes legyen számukra a 

magyariskola-választás. Az idei évben a Magyar népmesék című mesekönyvvel, valamint 

édességekkel kedveskedtek az óvodásoknak, melyekhez egy, a magyar iskolákat népszerűsítő 

kiadványt is mellékeltek. 
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https://kepesujsag.com/unnepi-musorral-tisztelegtunk-a-magyar-kultura-elott/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyar-oktatasrol-egyeztettek/
https://kepesujsag.com/tovabbra-is-tamogatjak-az-anyanyelven-valo-tanulast/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 23. – Kossuth Rádió 

 

Reális esélye van a hárompárti Magyar Közösségi Összefogásnak, hogy a februári 29-i 

választáson bekerüljön a szlovák parlamentbe - állapították meg a pártszövetség képviselői 

mai, pozsonyi sajtóértekezletükön. 1039 magyar választót szólítottak meg december és január 

fordulóján, az adatokat Lampl Zsuzsa szociológus dolgozta fel. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a magyar biztos választók körében 50,2 százalékos a Magyar Közösségi Összefogás 

támogatottsága, a kormányzó Most-Hidat a magyarok 22,8 százaléka választaná.  

 

Nagyszabású díszelőadással ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Marosvásárhelyen, szerdán 

este. A rendezvényen  Erkel Ferenc: Bánk bán című operáját  tekinthette meg a közönség, 

neves magyarországi és erdélyi művészek tolmácsolásában. A  címszerepet Molnár Levente  - 

erdélyi származású - Liszt Ferenc díjas előadóművész  énekelte.  

 

Huszadik alkalommal rendezte meg közösen Nagyvárad és Berettyóújfalu önkormányzata a 

Magyar Kultúra Ünnepét. Ehhez csatlakozott öt éve Debrecen és Margitta városa is, így a 

partiumi régióban az esemény többnapossá nőtte ki magát. A nagyváradi színházban átadták 

a Magyar Kultúráért díjakat azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak a magyar kultúra terjesztésében, ápolásában.  

 

Első ízben rendezték meg a román vezetőségű Arad Megyei Múzeumban a Magyar Kultúra 

Napját. A közgyűjtemény az aradi Kölcsey Egyesülettel közösen indította el a Múzeumi esték 

elnevezésű rendezvénysorozatát. Szerdán az Ereklyemúzeum gyűjteményéhez és az 1848-49-

es forradalom aradi eseményeihez kapcsolódott a program: a többi között Arad 

polgárosodásáról, Jókai Mór és Arany János aradi tartózkodásairól hallhatott érdekességeket 

a közönség, amely oly nagy számban jelent meg, hogy pótszékekre volt szükség.  

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntettek ki több 

olyan személyt is, aki saját településén, illetve régiójában kiemelkedő tevékenységet végez. 

Idén a kitüntető szervezet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, kiemelten a Vajdaságra figyelt. 

Így onnan több díjazott is érkezett, de természetesen nem maradtak ki más Kárpát-medencei 

régiók sem.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-23_18-02-00&enddate=2020-01-23_18-40-00&ch=mr1
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A néhai losonci lelkész fia, "muszáj Herkulesnek" tartja magát, hiszen csak azért gondoz vagy 

30-40 sírt a felvidéki város temetőjében, hogy az ott nyugvók emléke feledésbe ne merüljön. 

A Csemadok-életműdíjas Böszörményi István az édesapja könyvei és a nagymamája 

monarchiabeli emlékei közt éli az életét. Írásaival pedig emléket állít azoknak, akik Palócföld-

szerte szellemi értéket hagynak maguk után. Böszörményi Istvánnal Tarnóczi László 

beszélgetett.  

 

 

 

 


