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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szamosújváron tanácskoznak az erdélyi Petőfi-ösztöndíjasok és mentoraik 
2020. január 24. – MTI, Krónika 

A szamosújvári Téka Alapítványnál tanácskoznak csütörtöktől szombatig az erdélyi 

szórványmagyarság településein dolgozó Petőfi-ösztöndíjasok és mentoraik. A rendezvényt 

pénteken látogatta meg Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa. Köszöntőjében elmondta: megtörténhet, hogy az erdélyi 

szórványközösségekben az évek során elfelejtik egy-egy népdal szövegét, amelyet a Petőfi-

ösztöndíjasoktól tanultak, de megmarad a közös éneklés élménye. "Az összetartozás-tudat 

olyasvalami, amin megéri munkálkodni, ami nem kopik meg az évek során, amihez mindig 

visszanyúlhatunk" - fogalmazott a miniszteri biztos. Hozzátette, bármit elveszíthetünk, de a 

szellemi értékeink, a kultúránk, a történeteink mindig a mieink maradnak. A miniszteri biztos 

a rendezvény szünetében az MTI tudósítójának telefonon elmondta: a Romániában 

szolgálatot teljesítő 38 Petőfi-ösztöndíjas közül 29 tudott eljönni a mentorával együtt a 

szamosújvári találkozóra, melynek az a célja, hogy a különböző szórványközösségekben 

dolgozó ösztöndíjasok megismerjék egymás munkáját, próbáljanak együttműködéseket 

kialakítani. 

 

Zilah központjában felavatták Ady Endre egész alakos szobrát  
2020. január 26. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Zilah központjában vasárnap felavatták Ady Endre egész alakos szobrát. A Bíró Lajos 

mátészalkai szobrászművész által megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára 

könyökölve, és egykori iskolájára néz. Le lehet ülni melléje. Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke ünnepi beszédében a maiak kortársának 

nevezte a 101 éve elhunyt költőóriást. Hozzátette: költészetét ma is maradéktalanul értjük, 

nem kell lábjegyzet hozzá. Úgy vélte, ez azért van, mert a ma embere Ady nyelvét beszéli. A 

politikus a költőtől idézte Ady Endre zilahi kötődését: „Aki vagyok, az négy zilahi esztendő 

által vagyok. És más nem lehetek. E négy esztendőnek minden perce determináló perc volt. 

Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat.” Úgy vélte: mindezek mellett Ady Endre azért 

is megérdemli, hogy egész alakos szobra legyen Zilahon, mert az elsők között ismerte fel 

Erdély jelentőségét és különlegességét a magyar történelemben. Akkor foglalta össze annak 

lényegét, amikor a transzilvanizmus huszadik századi újrafogalmazása még nem történt meg. 

Így szerinte a szoboravatással az erdélyi gondolat egyik szülőatyja előtt is tiszteleg az utókor.  

 

AM: a magyar gazdák stabil támogatáspolitikára számíthatnak 2020-ban is 
2020. január 24. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar mezőgazdaság kedvező helyzete biztos alapot nyújt ahhoz, hogy határon átívelő 

együttműködésekkel segítsük a felvidéki gazdák, agrár-vállalkozások versenyképesség növelő 

és munkahelyteremtő beruházásait - mondta az agrárminiszter csütörtök este a Szepsiben 
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rendezett gazdafórumon az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint, amit pénteken 

juttattak el az MTI-nek. Nagy István a rendezvényen kiemelte, a magyar tulajdonosi körhöz 

tartozó sikeres kis- és közepes agrárvállalkozások jelentősen növelik a külhoni magyarság 

gazdasági erejét, kiváltképp azok, amelyek exportpiacokon is versenyképes termékeket 

állítanak elő. Az Agrárminisztérium célja, hogy a mezőgazdaság korszakváltása a Kárpát-

medencében élő, évszázadok óta itt termelő és gazdálkodó magyarság egészét szolgálja - tette 

hozzá a tárcavezető. Arra is felhívta a figyelmet, az anyaországnak fontos, hogy a felvidéki 

magyar gazdák kellő figyelmet és támogatást kapjanak. Az Agrárminisztérium Kárpát-

medencei falugazdász programjának célja ezért a külhoni magyar gazdák segítése anyanyelvű 

tanácsadással és szakmai segítségnyújtással, támogatva ezzel a szülőföldön érvényesülést, a 

mezőgazdasági vállalkozások megerősítését és az agrárium által nyújtott munkalehetőségek 

vonzóbbá tételét. 

 

Átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjait 
2020. január 26. – Pannon RTV, Magyar Szó  

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki központi rendezvénysorozatot Zentán 

díjátadó ünnepség zárta, ahol átadták a VMMSZ Magyar Életfa díját, Plakett és Aranyplakett 

kitüntetését.Példaértékű életpályákat díjaztak. Kiosztották a Vajdasági Szép Magyar Könyv 

díjait is. A zentai Művelődési Házban a magyar kultúra napjának délvidéki központi 

ünnepségén Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője a testvéri összetartozásról és magyar 

kultúra közösségeket megtartó erejéről beszélt: „A mai nap annak üzenetét is elhozza, hogy a 

bizakodásnak, ma is van alapja. Hogy kapcsolataink szorosabbra fűzésével, egymást segítve a 

jövőbe vetett reményen alapuló tevékenység emeli fel ismét nemzetünket. 

 

Eldőlt: így alakítja át a nagyváradi Sonnenfeld-palotát az Iskola Alapítvány 
2020. január 24. – maszol.ro 

Bár romkocsma jellege megszűnik, a Moszkva Kávézó marad a nagyváradi Sonnenfeld-

palotában a felújítás után is, ugyanígy a Szigligeti Stúdió is. A földszinti üzlethelyiségeket 

egybenyitják, és az épületegyüttesbe költözik a Bunyitay Könyvtár, valamint 250 

négyzetméteres kiállítóteret is kialakítanak a tervezett Magyarság Házában, tudta meg a 

maszol.ro Nagy Zoltán Leventétől, az Iskola Alapítvány elnökétől.  

 

Újabb mandátumért indul Tamás Sándor 
2020. január 24. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Újságírói kérdésre megerősítette Tamás Sándor, hogy az idei helyhatósági választásokon újra 

indul Kovászna Megye Tanácsának elnöki tisztségéért. „Készen állok a további feladatra, van 

elképzelésem a megye fejlesztéséről, világos nemzetpolitikai jövőkép áll előttem, és van fizikai 

erőm ezek megvalósítására” – fogalmazott a politikus az elmúlt évet értékelő, a terveket 

bemutató sajtóbeszélgetésen. Tamás Sándor rámutatott, az infrastruktúra-fejlesztésre és a 
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közösségépítésre fektetik a hangsúlyt, nem költik, hanem felhasználják a közpénzt, 

gazdálkodó önkormányzatot építenek. Ebbe a koncepcióváltásba illeszkednek a beruházások, 

melyek „nemcsak viszik, hanem termelik is a pénzt”. 

 

Rossz hírt kapott a leváltott marosvásárhelyi alpolgármester a bíróságtól 
2020. január 24. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Elutasította Makkai Gergely fellebbezését a marosvásárhelyi fellebbviteli bíróság, így az 

októberben leváltott marosvásárhelyi alpolgármester továbbra sem töltheti be ezt a tisztséget 

- tájékoztat a Népújság.  A volt RMDSZ-es alpolgármester a megyei törvényszéken kérte a 

leváltásáról szóló tanácsi határozat megsemmisítését. Emellett kérvényezte, hogy amíg a per 

tart, függesszék fel a határozatot. Ha ez utóbbi kérését jóváhagyták volna, Makkai Gergely 

visszatérhetett volna alpolgármesterként mindaddig, míg a perében a bírák döntést hoznak - 

olvasható a Népújságban.  

 

Pásztor Sándor: Küldetésünk a magyar intézményfejlesztés 
2020. január 24. – Bihari Napló 

A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola mint önálló magyar tanintézet létrejötte egy 

nagyon hosszú folyamat eredménye volt, amit az elmúlt években türelemmel, folyamatos 

lépéssorozattal ért el a magyar érdekképviselet, az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Pásztor 

Sándort, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökét kérdezték a Szacsvay Imre Általános 

Iskolával kapcsolatos helyzetről. 

 

Gyergyószentmiklóson is megünnepelték az RMDSZ 30 éves születésnapját 
2020. január 24. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson, a művelődési központ színháztermében ünnepelték meg az RMDSZ 

fennállásának 30. születésnapját pénteken este. A kultúrműsorral egybekötött eseményen 

jelen volt többek között Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Barti Tihamér, Gyergyó területi-, 

Borboly Csaba csíkszéki, Bíró Botond Barna udvarhelyszéki RMDSZ elnök, Bende Sándor 

parlamenti képviselő. 

 

Szükség lenne egy erdélyi irodalmi múzeumra – Balázs Imre József az irodalmi 
hagyatékok feldolgozásának fontosságáról 
2020. január 25. – Krónika 

Erdélyi kitekintésű, kolozsvári központú irodalmi múzeumot kellene létrehozni, ugyanakkor 

rengeteg kívánnivalót hagy maga után az irodalmi hagyatékok megőrzése és feldolgozása, így 

fontos értékek kallódhatnak el, és kophatnak ki a köztudatból – mondta el a Krónikának 

Balázs Imre József irodalomtörténész. Az egyetemi oktató kifejtette, sokat tehetne a szakma, 

illetve az erdélyi kultúrafinanszírozás az irodalmi hagyatékok programszerű feldolgozásáért, 

harminc évvel a rendszerváltás után már felhalmozódott az a tudásanyag és szakmai 

tapasztalat, amit nagyszabású vállalkozás foghatna össze. 
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Befestették a gyergyószentmiklósi és gyilkostói helységnévtáblák magyar 
feliratait 
2020. január 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Festékszóróval fújták le pénteken a gyergyószentmiklósi és gyilkostói helységnévtáblák 

magyar feliratait - tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ). Gheorghe Filip 

szóvivő közölte, a rendőrség minden ilyen esetben 'határozottan fellép', akkor is, ha a magyar, 

akkor is, ha a román feliratot mázolják le. Az országos útügyi társaság megtisztította a 

táblákat.  

 

„Az európai egység megálmodói és megvalósítói kereszténydemokraták voltak” 
2020. január 26. – Bihari Napló 

Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, RMDSZ-es 

szenátor nyilatkozott a Bihari Naplónak az RMKDM-ről, valamint a Kultika nevű projektről. 

Jelen pillanatban a legnagyobb európai párt az Európai Néppárt, melyet 

kereszténydemokrata pártok hoztak létre 1976-ban – hangsúlyozta. 

 

Nagy célok: évi egymillió turista Háromszékre 
2020. január 26. – szekelyhon.ro 

A cél az, hogy tízen éven belül évi egymillió turista érkezzen Háromszékre, és 4-5 

vendégéjszakát töltsenek el a térségben – fogalmazta meg Grüman Róbert Kovászna Megye 

Tanácsának alelnöke. Felidézte: a megyei önkormányzat öt évvel ezelőtt kezdte el az intenzív 

turizmus-fejlesztést, megerősítették a turisztikai egyesületüket, és bár Kovászna az ország 

legkisebb megyéje a költségvetésükből országosan a legnagyobb összeget fordítják az 

idegenforgalom fellendítésére. 

 

Sógor rajtra készen, Tánczos még nem döntött 
2020. január 27. – Krónika 

„Egyelőre nem érkezett felkérés sem az RMDSZ, sem más szervezet részéről arra, hogy a 

helyhatósági vagy a parlamenti választásokon induljak bármilyen tisztségért” – válaszolta a 

Krónika kérdésére Sógor Csaba, az RMDSZ volt európai parlamenti képviselője. Hozzátette, 

bár voltak, akik magánszemélyként támogatták volna a helyhatósági választásokon, de 

szövetségi szinten nem kapott még felkérést. „Amennyiben felkérnek arra, hogy induljak 

például parlamenti képviselőnek, akkor elgondolkodom rajta, hogy hol tudok hasznosabb 

lenni a közösség számára” – fogalmazott a politikus. Hozzátette, bízik abban, hogy még 

szükség van munkatapasztalataira és munkabírására. 

 

Csáky Csongor: Megmaradtunk 100 év után is 
2020. január 24. – Felvidék Ma 

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

medence középiskolásainak a Rákóczi Szövetség. Célja, hogy a szomszédos országokban élő 
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magyar fiatalok, átlépve egy-egy határt, együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es 

forradalomról és szabadságharcról. Erről és az év további programjairól, pályázati 

lehetőségeiről kérdezték Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét: „Diákutaztatási 

programunk 1994 óta igazi sikertörténetté vált, számunkra is meglepő, hogy évről évre egyre 

többen élnek ezzel a lehetőséggel, akár március 15-ről, akár a nemzeti összetartozás napjáról 

vagy október 23-ról legyen szó. És egyre jobban látszik, mennyire összeszövődtek, 

összeforrtak a Kárpát-medencei középiskolák közösségei.” 

 

"Hozom hazatérő testvéreinknek az egész magyarság szeretetét“ - Felvidék 
visszacsatolásáról Komáromban 
2020. január 24. – Ma7.sk 

Bajcsi Ildikó, a Clio Intézet munkatársának Magyar idők Komáromban című, diavetítéssel 

egybekötött előadásával emlékezett meg a magyar kultúra napjáról a Csemadok Komáromi 

Alapszervezete. Egyebek mellett az 1938-as visszacsatolás Komáromra és környékére 

gyakorolt hatásairól hallhattunk január 23-án az érdeklődőkkel megtelt Csemadok-

székházban. Bajcsi Ildikó komáromi történész-kutató-tudományszervezőt, aki egyúttal a 

hazai magyar doktoranduszokat és fiatal kutatókat tömörítő TéKa (Szlovákiai Magyar 

Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása) szervezet elnöke is, előadásában kifejtette,: az 

1938. november 2-án meghozott első bécsi döntés különösképpen érzékeny pontja a 

történelmünknek, s a magyarlakta területek anyaországhoz történő visszacsatolása a 

csehszlovákiai magyarság legfőbb vágyának a beteljesülését is jelentette.  

 

Nógrád kiemelkedő személyiségeit díjazták Füleken 
2020. január 24. – Ma7.sk 

A Csemadok Füleki Alapszervezete január 24-én ünnepelte a magyar kultúra napját. Az est 

keretében hagyományos átadták a Nógrád Közművelődéséért díjakat is. A rendezvény 

nyitányaként Tankina Tóth Tímea, a Szlovákia Magyar Pedagógus Szövetség Losonci Területi 

Választmányának elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait. “A Himnusznak nem csak a címe, 

de a műfaja is himnusz, s őrzi a műfaj legrégibb vonásait – azaz, az isteni hatalomhoz 

segítségért fohászkodó, imaszerű ének. A Himnusz megszólítottja maga az Isten, a megszólító 

maga a vers beszélője, a költő, aki közvetítésre vállalkozik nemzete és az Isten között. Nem a 

maga nevében szól tehát, hanem egy közösségében.” 

 

A hungarikumok ereje 
2020. január 25. – Ma7.sk 

A hungarikumoknak nemzetegyesítő erejük is van, véli Gergely Papp Adrianna, Debrőd 

polgármestere, a Hungarikum Bizottság tagja. Bár a szigorú kritériumok miatt szerinte nem 

túl nagy az esélye annak, hogy a felvidéki értékeink bekerüljenek a Hungarikumok 

Gyűjteményébe, mégis érdemes ezeket összegyűjtenünk, megőriznünk. A magyarság 

értékeinek azonosítása és dokumentálása céljából a Magyar Országgyűlés 2012-ben hagyta 

jóvá a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt. A jogszabály a 

hungarikumot gyűjtőfogalomként határozza meg, amely olyan megkülönböztetésre, 
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kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 

különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. 

 

Nádszegi ünnep: A Csemadok kovásza, tapasza és megtartóereje 
magyarságunknak 
2020. január 25. – Ma7.sk 

A helyi Csemadok alapszervezet megalakulásának hetvenedik évfordulóját ünnepelték a 

mátyusföldi Nádszegen. A nádszegiek büszkék lehetnek arra, hogy van, aki tovább vigye a 

fáklyát, hiszen a helyi Csemadok számos fiatal, tenni vágyó aktivistával büszkélkedhet. A 

Szózat elszavalásával vette kezdetét a Mátyusföld és Csallóköz határán fekvő Nádszeg 

nagyközségben a Csemadok helyi alapszervezetének ünnepsége január 24-én a Kis-Duna 

vendéglő dísztermében, majd a Nádos néptánccsoport formációi és a Zsálya énekkórus 

mutatta be tehetségét. A nádszegi Csemadok történetét Bugár Judit ismertette. A Csemadok 

1949-es márciusi megalakulása után a nádszegiek sem késlekedtek sokat, és 1949. június 15-

én megtartották a helyi alapszervezet létrehozását előkészítő bizottsági ülést. 

 

Füleki Csemadok-boldogság nagy kalappal 
2020. január 25. – Felvidék Ma 

A magyar kultúra napja és a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója előtt  tisztelgett 

Füleken, a Városi Művelődési Központ báltermében zsúfolt ház előtt a Csemadok Füleki 

Alapszervezete. Legyünk boldogok – szólította fel a jelenlévőket Szvorák Zsuzsa, a füleki 

kultúra nagyasszonya, de mindezt fölöslegesen tette, ugyanis ritkán jelenik meg a boldogság 

olyan elemi, átütő formában, mint tette azt ezen az estén, amelyen átadták a Nógrád 

Közművelődéséért díjakat. Következzék hát egy nagyon boldog beszámoló az utóbbi évek 

legboldogabb rendezvényéről. Évek óta ünnepi műsorral emlékezik a Himnusz 

születésnapjára a Csemadok Füleki Alapszervezete, volt már Apropó-előadás, de Szvorák Kati 

és Kudlik Júlia is ezen a jeles napon mutatta be pár éve az egyik estjét. Az idén mégis szintet 

léptek Füleken, ugyanis saját gyártású műsorral kedveskedtek, amelyre meghívták az összes 

füleki civil szervezet és oktatási intézmény vezetőit, ahogy természetesen jelen volt a város 

vezetése is. 

 

A szlovák-magyar kapcsolatokat erősítő személyiségeket díjazták 
2020. január 25. – Új Szó 

A szlovák-magyar kapcsolatok és a két nemzet közötti megértés erősítésért Lucia Molnár 

Satinskát, Szigeti Lászlót és Bugár Bélát (Híd) díjazták csütörtök este a kassai Állami Színház 

épületében. A közéleti munkájukért odaítélt díjakat Michael Kocáb aktivista és egykori 

politikus, valamint Ondrej Šoth koreográfus és rendező adta át Márai Sándor kétnyelvű 

előadásának bemutatása után. Ahogy az a laudációk során elhangzott, Molnár Satinská 

nyelvész és tolmács édesapja – Július Satinsky színész és író – hagyatékából készített több 

könyvének kibővített kiadását. Munkásságát elsősorban az ország határain belüli 

többnyelvűség, a nyelvészet – köztük több kisebbségi, mint például a magyar nyelv – 

népszerűsítése teszi ki. 
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Események a magyar kultúra napja jegyében: Kürtön, Ógyallán, Szőgyénben, 
Nagyölveden 
2020. január 26. – Felvidék Ma 

A jeles nap alkalmából – január harmadik hetében – számos megemlékezésre került sor a 

Felvidéken. A magyar kultúra egyetemes értékeinek dicséretéhez csatlakozik néhány helyszíni 

beszámoló, mely a nemzeti kultúra tiszteletére rendezett események színes palettáját bővíti. 

Kürtön a helyi székhelyű Hajnalvándor verséneklő együttes szólította meg a közönséget, hogy 

az általuk komponált, énekelt dallamokkal idézzék meg a magyar költészet gyöngyszemeinek 

üzenetét. A húsz éve működő, tizennégy tagú együttes a keresztény-nemzeti értékeket 

tolmácsolta az est folyamán, Dsida Jenő, Sík Sándor, Petőfi Sándor, Reményik Sándor, Áprily 

Lajos, Weöres Sándor versein keresztül. 

 

Érsek váltja Sólymost a környezetvédelmi tárcánál 
2020. január 26. – Ma7.sk, bumm.sk 

Zuzana Čaputová a TV Markíza Na telo című műsorában beszélt erről. Az államfő hozzátette: 

a környezetvédelmi tárca jövőjéről még Peter Pellegrinivel kormányfővel is egyeztet majd. A 

köztársasági elnök elismerően szólt a szerdai incidens után lemondott Sólymos Lászlóról, a 

környezetvédelmi tárca élén álló egyik legjobb vezetőként jellemezte a politikust. A leköszönő 

tárcavezető a lemondólevelét jövő hét kedden vagy szerdán veszi át – tette hozzá Čaputová. 

 

A Most-Híd kampányába Sólymos László fektetett be a legtöbbet 
2020. január 26. – Ma7.sk 

A Transparency International (TI) értesülése szerint a Most-Híd vegyespárt kampányába 

magánszemélyként eddig a nemrégen lemondott környezetvédelmi miniszter, Sólymos László 

fektette be a legnagyobb összeget: 70 ezer eurót. A szervezet egyúttal arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a miniszter január 22-i incidense és azt követő lemondása jelentősen 

megnehezíti a párt választási stratégiáját, mivel a Most-Híd a kampányban éppen Sólymosra 

költötte eddig a legnagyobb összeget. 

 

Mészáros Győző a fáradhatatlan fáklyavivő 
2020. január 26. – Ma7.sk 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Csemadok évente Galántán rendezi meg központi 

ünnepségét tisztelegve reformkori költőnk, Kölcsey Ferenc előtt, aki 1823. január 22-én 

fejezte be a Hymnus írását. A gálaműsoron olyan személyiségeknek adtak át díjakat, akik 

fáklyaként világítanak egy-egy közösség élén és biztos alapot építenek a jövő nemzedéke 

számára, fogalmazott Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke. A szövetség legrangosabb elismerése 

a Csemadok Életmű Díj, amelyet Méry Margit, Mészáros Győző Metzner Valéria, és Teleki 

Béla vehettek át több évtizedes közösségépítő munkájukért. 
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Erősödött, de még küszöb alatt a Magyar Közösségi Összefogás 
2020. január 26. – Ma7.sk 

A Focus ügynökség felmérése szerint a legtöbb szavazatot a Smer-SD kapná, a kormánypárt 

támogatottsága 18%-os, a második helyre a szélsőséges Mi Szlovákiánk Néppárt futna be. 

Kotlebáék támogatottsága 12,8%. Az Andrej Kiska vezette Za ľudí (10,8%) megelőzte a 

Progresszív Szlovákia és a Spolu koalícióját (9,8%).  A Magyar Közösségi Összefogás 

támogatottsága a januári 3,7 százalékról 4 százalékra emelkedett. 

 

Tanulással a jó eredményért 
2020. január 27. – Magyar Szó  

Szombaton reggel a Pannónia Alapítvány tanácstermében megkezdődött a Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központ kisérettségi-felkészítője, amely során a tanulók 

földrajzból, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, valamint magyar 

nyelv és irodalomból gyarapíthatják a tudásukat. Szalai Andreától, a VM4K szakmai 

referensétől megtudtuk, a foglalkozáson hetven gyermek vesz részt, a nagy érdeklődésre való 

tekintettel pedig február elsejétől egy másik csoportot is indítanak. 

 

Ajándékok érkeztek a hertelendyfalvi gyermekeknek 
2020. január 26. – Vajdaság MA 

Utólagosan is karácsonyi csomagok kerültek kiosztásra a hertelendyfalvi gyermekek számára 

a helyi református imaházban ma délután. Az önzetlen adományokkal megtöltött 

cipősdobozokat a Szeretethíd önkéntesei gyűjtötték, és a Gyermekmisszió helyi 

munkatársainak köszönhetően érkeztek meg a vajdasági szórványközösségekbe. Nem maradt 

azonban gyermekprogram nélkül a dobozok kiosztása, hiszen a helyi református óvoda óvó 

nénije, Balog Hajnalka, énekoktatással és kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a 

nagyokat. 

 

Dokumentumfilm a madéfalvi székelyekről 
2020. január 26. – Pannon RTV  

Hertelendyfalván is bemutatták a bukovinai székelyek történetéről készült, A Maroknyi 

székely – Otthon az ötödik hazában című dokumentumfilmet, melynek rendezője Kindl 

Gábor. Az al-dunai bukovinai székely közösségekről is szó esik a népszerű alkotásban, amely 

Madéfalvától Bonyhádig kíséri végig a bukovinai székelyek vándorlását. A Tamási Áron 

Székely-Magyar Művelődési Egyesületben sokan megjelentek, akiket érdekelt a Maroknyi 

székely – Otthon az ötödik hazában című 100 perces mozi. A film 63 ember elbeszélése által 

nyújt betekintést a bukovinai székely népcsoport életébe. 
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Februárban megkezdődik az e-beiratkozás 
2020. január 26. – Magyar Szó  

Óbecsén már február 2-án megkezdődik a beiratkozás az általános iskolákba, és bár hasznos 

lehet, az idei évtől az e-beiratkozás bevezetésének köszönhetően már nem kötelező 

anyakönyvi kivonatot is vinnie a beiratkozónak – jelentették be az óbecsei iskolaigazgatók 

aktívájának pénteki sajtótájékoztatóján. Óbecsén az idén 190 szerb és 132 magyar, azaz 

összesen 322 diák fejezi be általános iskolai tanulmányait, tavaly ez a szám 366 volt. Óbecsén 

103 szerb és 96 magyar gyerek fog először beülni az iskolapadba, ezen kívül Bácsföldváron 28 

szerb és 14 magyar, Péterrévén 3 szerb és 40 magyar, Radičevićen 10 szerb, Dreán 4 magyar 

és Pecesoron 3 magyar elsős kisdiák lesz. 

 

Bezárhatják-e a Rákóczi-főiskolát? – válaszol Orosz Ildikó 
2020. január 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Mint korábban hírül adtuk, felvetődött annak lehetősége, hogy bezárhatnak egyes ukrajnai 

felsőoktatási intézményeket. A depo.ua ukrán internetes hírportál a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátalajai Magyar Főiskolát (II. RF KMF) is megemlítette a lehetséges bezárási listában. A 

hírrel kapcsolatban Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora hírportálunkkal osztotta meg 

nézeteit. 

 

A magyar kultúra napja – Kávészünet-koncert Beregszászban 
2020. január 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a magyar kultúra napját méltatta január 

23-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában.  A rendezvényt Orosz 

Ildikó, a főiskola rektor asszonya nyitotta meg. „Január 22. a Himnusz megszületésének 

napja. Büszkék lehetünk arra, hogy olyan himnuszunk van, ami nemzeti imádságként 

bekerült a történelmi egyházak énekeskönyveibe. Egy nemzetnek sincs olyan dicsérő éneke, 

mint a magyaroknak. Kölcsey Ferenc költeményében Istenünkhöz imádkozunk, hogy tartsa 

meg és segítse népünket. A magyar rendszerváltás után nyilvánították ezt a napot a magyar 

kultúra napjává. Legyünk büszkék erre a napra, legyünk büszkék hálaadó énekünkre!” – 

mondta. 

 

Nyílt nap a Rákóczi-főiskolán – másodszor 
2020. január 24. – karpatalja.ma 

Idén második alkalommal tartottak nyílt napot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán január 23-án. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a 

felsőoktatási intézmény és a hozzá tartozó egységek életébe, valamint tájékoztatást kapjanak 

a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásról. 
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Elnökségi ülést tartott a KMPSZ: fő terítéken az oktatási törvény 
2020. január 24. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökségi ülést tartott január 23-án 

Beregszászban, ahol a többi között megvitatták a középfokú oktatásról szóló törvény 

előírásával kapcsolatos javaslatokat. − Az oktatási törvényt január 16-án 327 támogató 

szavazattal elfogadta az ukrán parlament. Ez azt jelenti, hogy megfosztják a kisebbségeket az 

anyanyelven tanulás jogától, kizárják őket az ukrán társadalomból – mondta el Orosz Ildikó 

elnök. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Öt kontinens 

2020. január 25. – Duna World 

Pazaurek Piros, aki magyar férje révén került Amerikába, ahol élő kapcsolati hálót épített ki 

az Egyesült Államokban élő magyarok és magyar cégek között. Nemrégiben Magyarország 

közép-floridai tiszteletbeli konzulja lett, és e minőségében a megkezdett munka folytatása 

mellett az amerikai magyarok és az anyaország közötti kapcsolat elmélyítését tűzte ki célul. 

 

Egy Sydney-ben elő magyar kislány is átvehette a közelmúltban azt a miniszteri elismerést, 

amelyet a közösségi nyelviskolák tanulói számára ítélnek oda minden évben Új-Dél Wales 

államban. Lara Otel díja a magyar közösség iskolájának tevékenysége előtti elismerés is 

egyben. 

 

Következő riprtunkban Rómába látogatunk, ahol a Pápai Magyar Intézet ad otthont azoknak 

a magyar kispapoknak, akik ösztöndíjjal érkeznek az olasz fővárosba. Az Intézet a Római 

Magyar Akadémián kapott helyet, ahol kialakítottak egy kápolnát is. Itt kezdődik a 

növendékek napja, és itt is fejeződik be. Az intézményben Németh Norbert rektor kalauzol 

bennünket. 

 

Három napig a néptáncé volt a főszerep Winnipegben. Az elmúlt év végén ugyanis immár a 

41. alkalommal rendezték meg a Nyugat-Kanadai Magyar Néptáncfesztivált, a Kanadában élő 

magyarok egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvényét. Munkásságuk elismeréseként a 

néptánc fesztivál szervezői tavaly elnyerték a Külhoni Magyarságért díjat is. 
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világszerte megemlékeznek a náci népirtás csaknem 6 millió áldozatáról. A holokauszt 

nemzetközi emléknapja kapcsán mi egy olyan férfiú történetével tisztelgünk a meggyilkoltak 

előtt, akinek sikerült a  csaknem lehetetlen: túlélte a koncentrációs tábort. Paszternák 

Alfrédot 13 évesen hurcolták el  Auschwitzba A borzalmakon édesapjával együtt - ahogy ő 

fogalmazott: valami csoda folytán - szerencsésen ment keresztül. A holokausztot édesanyja és 

két nővére is túlélte. Paszternák Alfréd Los Angelesben kezdett új életet orvosként. Az ő 

története következik. 

 

Kárpát Expressz 

2020. január 26. M1 

 

Sándor-Zsigmond Ibolya, a székelykeresztúri Molnár István Múzeum kutató muzeológusa 

Az udvarhelyszéki Sándor-Zsigmond Ibolya 1988-ban került a Molnár István múzeumhoz, és 

az akkori törvények értelmében takarítónőként dolgozhatott ott, ám a rendszerváltás után 

hivatalosan is alkalmazták muzeológusként. Az elmúlt időben kilenc néprajzi helytörténeti 

könyve jelent meg és több tudománynépszerűsítő írást közölt.  

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Napja Beregszászon 

A közel 800 családot számláló Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 

január 11-én tartotta Beregszászon a VIII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Napját. Török 

Dénes, az Egyesület elnöke elmondta, hogy a rendezvényen az összetartozás érzését erősítik a 

külhoni magyarokban. A programsorozat legnépszerűbb pontja idén a robotika foglalkozás 

volt, amely főleg a fiúkat vonzotta. 

 

Dr.Herbut Elvira, a Nemzet háziorvosa 

A topolyai Dr. Herbut Elvira gyerekorvos az egészséges életben is jeleskedik. Minden nap 5 

kilométert fut a tó körül, majd beérkezve az Egészségházba a gyerekgyógyításnak szenteli a 

napjait. A családok megbíznak benne, fia, Albert is orvosi pályára lépett. 2019-ben mindenki 

legnagyobb örömére kiérdemelte a Nemzet háziorvosa címet Topolyán.  

 

Józsa János fazekasmester 

A korondi Józsa János 13 éves kora óta érdeklődik a fazekasmesterség iránt. Az első 

mozdulatokban nagybátyja segített, az elmúlt 65 év során egyik edény a másik után kerül ki 

János bácsi keze alól, hosszú munka során alkotta meg a ma ismert „Józsa-stílust.” Az egész 

családja, a fiától a dédunokájáig besegít a munkában, minden edényre rákerül a Józsa János 

név, amely ma már messze földön híres. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-01-26-i-adas-2/
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Határok nélkül 

2020. január 24. – Kossuth Rádió 

Magyar-magyar versenyre számítanak a székelyföldi helyhatósági választáson. Az RMDSZ 

csíki területi szervezete úgy döntött, hogy az RMDSZ-en belüli verseny miatt, előválasztást 

szervez.  Az RMDSZ nem támogatja a kétfordulós polgármester-választást – erősítette meg 

Marossy Zoltán Temes megyei elnök szerdai sajtótájékoztatóján. Egy statisztikára hivatkozva 

kiemelte, hogy a második forduló csak a közigazgatási egységek elenyésző részében hozott 

változást az első fordulóhoz képest, emellett azt is cáfolta, hogy a kétfordulós választás sokkal 

demokratikusabb lenne. Marossy beszélt az RMDSZ szombaton elfogadott új 

szórványstratégiájáról is, melyben helyet kapott a magyar nyelv oktatására vonatkozó Temes 

megyei javaslat azok számára, akiknek nincs lehetőségük anyanyelvükön tanulni, emellett a 

más nemzetiségű érdeklődők alapfokú magyar nyelvoktatása is.  

  

A régi jól bevált elemeket megőrizte, de újításokat is bevezetett a következő öt évre szóló 

szórványstratégiájába az RMDSZ. Továbbél például a szórvány-székelyföld program, de 

bekerült a fakultatív magyar oktatás is a tervbe. Erről nemrég döntött a Szövetségi Képviselők 

tanács Kolozsváron. A részletekről Winkler Gyula EP képviselő tájékoztat.  

  

A marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatán lezajlottak a választások az egyetemi 

szenátusban és a kari tanácsban. Szabó Béla, a magyar tagozat vezetője, az egyetemi  szenátus 

volt alelnöke nem szerzett újabb szenátori mandátumot: nem jutott be a legfőbb döntéshozó 

testületbe (a szenátusba), csak a kari vezető tanácsba.  

  

A 2000-es évek elején indult, s mára jelentős versennyé nőtte ki magát a délvidéki 

Tantárgyháló rendezvény, ami számos tudományágban ad lehetőséget az általános- és 

középiskolás diákoknak, hogy bemutassák tudásukat. A gyerekek dolgozatot írnak egy 

választható témában, majd az eredményeket a zsűri előtt is prezentálják. Rendszerint két 

selejtezőt tartanak, majd a legjobbak versenyeznek a szabadkai döntőben. A versenyről Szálas 

Tímeát, a Vajdasági Módszertani Központ elnökét és a Tantárgyháló egyik szervezőjét 

kérdeztük. 

  

 Tompa Gábor színházigazgató, rendező, Lövétei Lázár László költő és Ujvárossy László 

grafikus kapta idén az  Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat.  Szilágyi István író Erdélyért 

Életműdíjat kapott. Az RMDSZ a Magyar Kultúra Napján azokat a művészeket tünteti ki, akik 

az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárulnak.  

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_18-02-00&enddate=2020-01-24_18-40-00&ch=mr1

