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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja az Egy vérből vagyunk alapítvány év 

végi jótékonysági akcióját 
2020. december 29. – MTI, 888.hu, kulhonimagyarok.hu, Gondola, Krónika, Felvidék Ma, 

Ma7.sk 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főtámogatásával valósul meg az Egy 

vérből vagyunk alapítvány Fuss pont most! című év végi jótékonysági akciója, amelynek 

keretében rászoruló külhoni és anyaországi gyerekek számára gyűjtenek. Az akció egy 

virtuális szilveszteri futás, amelyhez bárki csatlakozhat az év utolsó napján. A résztvevők 

minden megtett kilométer után 100 forinttal támogatják az Egy vérből vagyunk alapítványt, 

amely a befolyt összegből sportcipőket vásárol anyaországi és külhoni gyermekotthonok lakói 

számára. Az eseményhez főszponzorként csatlakozott a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és Potápi Árpád János államtitkár, aki maga is részt vesz a virtuális futáson. 

 

Potápi: a sport jó eszköze a nemzet megerősítésének 
2020. december 31. – MTI, Propeller, OrientPress,  

A nemzetpolitika célja, hogy megerősítse a közösségeket, a nemzetet a Kárpát-medencében és 

az egész világon, a sport pedig jó eszköze ennek – mondta a közmédiának Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bonyhádon, miután az Egy 

vérből vagyunk alapítvány év végi jótékonysági futását teljesítette. Az M1 csatornán 

elhangzott, hogy az alapítvány akciójában résztvevők idén maguk választhatják ki, hol és 

mikor futnak. A futók minden megtett kilométer után száz forintot juttatnak arra, hogy a 

szervezők sportcipőket vásároljanak anyaországi és külhoni gyermekotthonok lakóinak. 

 

Ukrán külügyminiszter: Kijev kedvezően fogadja a párbeszédre vonatkozó 

magyar szándékot 
2020. december 30. – MTI, PestiSrácok, Pesti Hírlap, Index, Magyar Hang  

Kijev kedvezően fogadja a Magyarország részéről kinyilvánított szándékot, miszerint 

Budapest kész felújítani a konstruktív párbeszédet a két ország között - mondta Dmitro 

Kuleba ukrán külügyminiszter a TSZN hírtelevízió hírportáljának adott, szerdán megjelent 

interjújában. Úgy fogalmazott: a kétoldalú kapcsolatokban az elmúlt hónapban bekövetkezett 

meredek visszaesés után Ukrajna olyan jelzést kapott Magyarországtól, amely szerint 

Budapest kész felújítani a konstruktív párbeszédet Kijevvel. "Mi pedig kedvező választ adunk 

erre a jelzésre" - tette hozzá a kijevi diplomácia vezetője. A miniszter azt ígérte, hogy a jövő év 

elején Magyarország a figyelem középpontjában lesz, és - mint fogalmazott -, közösen 

próbálnak kijutni abból a kedvezőtlen helyzetből, amelybe a két ország került.     
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https://felvidek.ma/2020/12/a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-fotamogatasaval-valosul-meg-az-egy-verbol-vagyunk-alapitvany-ev-vegi-jotekonysagi-akcioja/
https://felvidek.ma/2020/12/a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-fotamogatasaval-valosul-meg-az-egy-verbol-vagyunk-alapitvany-ev-vegi-jotekonysagi-akcioja/
https://propeller.hu/itthon/3616235-potapi-sport-jo-eszkoze-nemzet-megerositesenek?utm_source=hirstart.hu&utm_medium=referral
https://pestisracok.hu/kuleba-kijev-kedvezoen-fogadja-a-parbeszedre-vonatkozo-magyar-szandekot/
https://pestisracok.hu/kuleba-kijev-kedvezoen-fogadja-a-parbeszedre-vonatkozo-magyar-szandekot/
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A magyar kormány támogatásáról biztosította Florin Cîțu román 

miniszterelnököt Orbán Viktor 
2020. december 24. – MTI, Krónika 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Florin Cîțunak Románia miniszterelnökévé 

történt megválasztásához – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke 

csütörtök délelőtt. „Meggyőződésem, hogy Románia és Magyarország kölcsönös tiszteleten 

alapuló együttműködése az előttünk álló években jelentősen hozzájárulhat országaink 

fejlődéséhez, az Európai Unió gazdasági erejének gyarapodásához, és állampolgáraink 

jólétéhez” – írta Orbán Viktor. Kifejezte örömét, hogy az új koalíciós kormányban fontos 

szerepet kaptak a Romániában élő magyar kisebbség képviselői.  

 

Tízezer Kárpát-medencei diákot képez majd az MCC 
2020. december 31. – MTI, Mandiner, HírTv, Magyar Nemzet, Ma7.sk 

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a Magyar Nemzet csütörtöki számában megjelent 

interjúban elmondta: Budapesten és a vidéki városokban is tradicionális, patinás épületek 

szolgálhatják a tudományos-kulturális célkitűzéseket. Infrastrukturális fejlesztésekre, tízezer 

Kárpát-medencei fiatal megfelelő képzéséhez szükséges intézmények építésére és felújítására 

fordítja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) azt a 94,5 milliárd forintnyi támogatást, 

amelyet az év végén a magyar kormány a kollégium vagyonát kezelő Tihanyi Alapítványnak 

juttatott. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a Magyar Nemzet csütörtöki számában 

megjelent interjúban elmondta: Budapesten és a vidéki városokban is tradicionális, patinás 

épületek szolgálhatják a tudományos-kulturális célkitűzéseket. 

 

Több kisebbségbarát intézkedés szerepel az új bukaresti kormány 

programjában 
2020. december 23. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó törvény elfogadása és az idegengyűlölet 

hatékony büntetése is szerepel a beiktatásra váró, Florin Cîțu vezette jobbközép bukaresti 

kormány programjában, amelyet szerdán tettek közzé a parlament honlapján. Az RMDSZ 

részvételével alakuló koalíciós kabinet négy évre szóló, 270 oldalas programja kétoldalas 

külön fejezetet szentel a kisebbségek védelmével kapcsolatos törvényalkotási és kormányzati 

intézkedéseknek, de a közigazgatási anyanyelvhasználatra és anyanyelvű oktatásra vonatkozó 

célkitűzések átszövik a dokumentum egészét, és számos más ágazati politikánál is 

megjelennek. Egyebek mellett a telefonos ügyfélszolgálatok, formanyomtatványok, űrlapok, 

szakmai továbbképzések esetében tervezi a kormány az anyanyelvhasználat bővítését, de a 

program azt is előírja, hogy az egészségügyi szolgáltatások szintjén érvényesíteni kell az – 

egyébként Románia által is ratifikált – európai nyelvi charta előírásait. Az identitásmegőrzés 

intézményes garanciáit egységes keretbe foglaló kisebbségi törvénnyel kapcsolatban a 

kormányprogram megemlíti, hogy a jogszabály megalkotását az alkotmány is előrevetítette, 

és a sarkalatos, minősített többséget igénylő jogszabályok kategóriájába sorolta. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/a-magyar-kormany-tamogatasarol-biztositotta-florin-ciu-roman-miniszterelnokot-orban-viktor
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-magyar-kormany-tamogatasarol-biztositotta-florin-ciu-roman-miniszterelnokot-orban-viktor
https://mandiner.hu/cikk/20201231_tizezer_karpat_medencei_diakot_kepez_majd_az_mcc
https://kronikaonline.ro/belfold/tobb-kisebbsegbarat-intezkedes-szerepel-az-uj-bukaresti-kormany-programjaban
https://kronikaonline.ro/belfold/tobb-kisebbsegbarat-intezkedes-szerepel-az-uj-bukaresti-kormany-programjaban
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Új kormány karácsonyra, bizalmat szavazott a parlament a Cîţu-kabinetnek 
2020. december 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Munkába állhat az új, Florin Cîţu vezette jobbközép koalíciós kormány, miután a parlament 

két háza szerdai együttes ülésén bizalmat szavazott a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja tandem 

(USR-PLUS) és az RMDSZ alkotta kabinetnek. A törvényhozás 260-186 arányban szavazta 

meg az új kormányt – a sikerhez legalább 228 honatya voksa kellett –, a három kormánypárt 

honatyái mellett a kisebbségi frakció is támogatta a kabinetet. Egyébként a december 6-ai 

választáson 466 törvényhozó nyert mandátumot, de közülük 11 egyelőre nem tagja 

parlamentnek, mert nem tette le a hivatali esküt; a szerdai ülésen 466 törvényhozó vett részt. 

 

Letették az esküt az új bukaresti kormány tagjai, köztük az RMDSZ miniszterei 
2020. december 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Letették a hivatali esküt szerda este a Florin Cîţu miniszterelnök vezette kormány tagjai. A 

ceremónia a Cotroceni-palotában zajlott, Klaus Iohannis államfő jelenlétében, aki közölte: a 

választások kétéves időszaka lejárt, sok ígéret elhangzott, ideje munkához látni. Iohannis 

hangsúlyozta, a polgárok ígéretet kaptak az állam szerkezetátalakítására, fontos reformokra 

többek között az egészségügy és oktatás terén, a bürokrácia csökkentésére, a hatékony 

válságkezelésre, a gazdaság újraindítására, a gazdasági növekedésre az európai alapok bölcs 

felhasználása révén. 

 

Cseke Attila: a közigazgatás decentralizációjáért fogok dolgozni  
2020. december 23. – maszol.ro 

A decentralizáció, a települések, megyék és régiók fejlettsége közötti különbség csökkentése, 

és a helyi közösségek fejlesztése mellett az új bölcsődék építése lesz a szaktárca prioritása – 

jelentette be Cseke Attila, az RMDSZ és a kormánykoalíció miniszterjelöltje a parlamenti 

meghallgatásokon. „A decentralizációban hiszek. Ismerem a központosítás csökkentése előtti 

és utáni helyzetet, hiszen az egészségügyi miniszteri mandátumom alatt hajtottuk végre az 

egészségügyi rendszer decentralizációját, és ez a korházak fejlesztéséhez vezetett. A 

közigazgatásban is decentralizációra van szükség, csak így nyújthatnak a közintézmények 

megfelelő szolgáltatásokat az állampolgároknak” – mondta el a fejlesztési és közigazgatási 

szaktárca élére jelölt RMDSZ-es szenátor.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/uj-kormanyt-karacsonyra-bizalmat-szavazott-a-parlament-a-ciu-kabinetnek
https://kronikaonline.ro/belfold/letettek-az-eskut-az-uj-bukaresti-kormany-tagjai-koztuk-az-rmdsz-miniszterei
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136510-cseke-attila-a-kozigazgatas-decentralizaciojaert-fogok-dolgozni
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Novák Károly Eduárd miniszteri mandátumának átvételekor: a legfontosabb egy 

sportstratégia 
2020. december 24. – Krónika 

Átvette pénteken ifjúsági és sportminiszteri mandátumát Novák Károly Eduárd, a szaktárca 

székhelyén egy rövid ceremónia keretében adta át neki a stafétát az előző miniszter, Ionuţ 

Stroe. „Tudatában vagyok annak, hogy nagyon nagyok az elvárások, nagyon jól ismerem ezt a 

területet. Szeretek nyomás alatt dolgozni. Tudom, hogy lesznek tévedések, vádak, mindenféle. 

De azt szeretném a legjobban, hogy valamit hátrahagyjak, húsz év múlva azt mondják, Novák 

valamit hátrahagyott” – fogalmazott mandátuma átvételekor a csíkszeredai paralimpikon. A 

legfontosabbnak egy sportstratégia kidolgozását nevezte, amely nélkül meglátása szerint nem 

lehetnek az országnak bajnokai. 

 

Kisebbségi szempontból számos engedményt tartalmaz az új román kormány 

programja 
2020. december 29. – maszol.ro 

A PNL–USR-PLUS–RMDSZ kormány megalakulását hosszas tárgyalások előzték meg, 

ezeken állították össze, illetve finomították a kabinet kormányprogramját is. Arról, hogy 

pontosan mit is jelentenek a mindennapi életben a kormányprogramban megfogalmazott, a 

kisebbségekre vonatkozó irányelvek és előírások, Hegedüs Csillát, az RMDSZ szóvivőjét 

kérdezték, aki maga is jelen volt a koalíciós tárgyalások azon részén, ahol ezek szerepeltek 

napirenden. 

 

Ismét van magyar alpolgármestere Nagybányának 
2020. december 29. – maszol.ro, Krónika 

Pap Zsolt István személyében ismét van magyar városvezető a máramarosi megyeszékhely 

élén. Az RMDSZ-es tanácsosoknak a Koalíció Nagybányáért és a Nemzeti Liberális Párt 

képviselőivel kiegyezve sikerült megszavazniuk a keddi tanácsülésen a város két 

alpolgármesterét. A magyar alpolgármesterre a jelen lévő 14 tanácsosból 13-an szavaztak, egy 

tanácsos tartózkodott – számolt be az RMDSZ. A nagybányai képviselő testületnek 23 

tanácsosa van, ebből ketten RMDSZ-esek. Pap Zsolt István az RMDSZ nagybányai városi 

szervezetének elnökségi tagja. A frissen megválasztott elöljáró fontos előrelépésnek nevezte, 

hogy a magyarok által alig tíz százalékban lakott Nagybányának magyar alpolgármestere 

lehet. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/novak-karoly-eduard-miniszteri-mandatumanak-atvetelekor-a-legfontosabb-egy-sportstrategia
https://kronikaonline.ro/belfold/novak-karoly-eduard-miniszteri-mandatumanak-atvetelekor-a-legfontosabb-egy-sportstrategia
https://maszol.ro/belfold/Kisebbsegi-szempontbol-szamos-engedmenyt-tartalmaz-az-uj-roman-kormany-programja
https://maszol.ro/belfold/Kisebbsegi-szempontbol-szamos-engedmenyt-tartalmaz-az-uj-roman-kormany-programja
https://maszol.ro/belfold/Ismet-van-magyar-alpolgarmestere-Nagybanyanak
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Kerékpárral jár munkába – Interjú Novák Károly Eduárddal, Románia új 

sportminiszterével 
2021. január 3. – Krónika 

Karácsonytól új sportminisztere van Romániának. A csíkszeredai Novák Károly Eduárd, a 

londoni paralimpia kerékpáros bajnoka minden tudásával és tapasztalatával segíteni szeretné 

a sportot. Egyik fontos feladatának tartja Románia sportstratégiájának elkészítését. 

 

Harminc éve a magyarságért 
2020. december 23. – Felvidék Ma 

Duray Rezső neve sokaknak ismerősen cseng. Nem csoda, neve összefonódott a Szenci járás 

magyarságával, szélmalomharcot vív az itteni közösségért, hiszen Pozsony közelségében 

szinte egyik napról a másikra vált a magyarság szórvánnyá az ország más pontjairól ide 

költöző embertömegek következtében. Duray Rezső ebben a helyzetben próbálja tartani a 

lelket a magyarságban. 

 

Lehet-e egyszerre magyarnak és szlováknak lenni? 
2020. december 28. – Ma7.sk 

Új videó jelent meg a 2021-es népszámlálásról, melyben a második nemzetiség kérdéséről 

beszél Kovács Balázs közéleti aktivista. Az animációs videó bemutatja, miért közös érdek, 

hogy a népszámláláson minél több magyar egyedül az első helyen regisztrálja magát 

magyarként. “Többen is érezhetik úgy, akár udvariasságból, akár a szlovák állampolgárság, 

akár a nyelvtudás miatt, hogy a szlovák nemzetiség megjelölésével is kinyilvánítják a 

kötődésüket az országhoz, ahol élnek” - mondja Kovács Balázs. Ez azonban veszélybe 

sodorhatja a nyelvi jogokat, a kulturális támogatásokat, mivel nem tudjuk, hogy a 

döntéshozók miként fogják értelmezni az eredményeket. Sőt, a magyarok országos súlyát is 

alááshatja. 

 

Forró Krisztián (MKP) a Körképnek: A Most-Híddal már megegyeztünk, de az 

egységhez a felelősségteljes Összefogásra is szükség van (Interjú) 
2020. december 28. – Körkép 

Azt mondja, továbbra sem adta fel a felvidéki magyar politikai egység megteremtését, bár az 

árkokat nagyon nehéz lesz betemetni. Aki ellen vádat emelnek, annak szerinte nem lehet 

helye az új pártban.   Biztos abban, hogy 2022-ben erős képviselete lesz a magyarságnak a 

megyékben és az önkormányzatokban. 2021-ben leginkább a népszámlálásra és a minél 

szélesebb magyar egység megteremtésére fog összpontosítani. 
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https://kronikaonline.ro/extra/kerekparral-jar-munkaba-n-interju-novak-karoly-eduarddal-romania-uj-sportminiszterevel
https://kronikaonline.ro/extra/kerekparral-jar-munkaba-n-interju-novak-karoly-eduarddal-romania-uj-sportminiszterevel
https://felvidek.ma/2020/12/harminc-eve-a-magyarsagert/
https://ma7.sk/aktualis/lehet-e-egyszerre-magyarnak-es-szlovaknak-lenni
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/28/forro-krisztian-mkp-a-korkepnek-a-most-hiddal-mar-megegyeztunk-de-az-egyseghez-a-felelossegteljes-osszefogasra-is-szukseg-van-interju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/28/forro-krisztian-mkp-a-korkepnek-a-most-hiddal-mar-megegyeztunk-de-az-egyseghez-a-felelossegteljes-osszefogasra-is-szukseg-van-interju/
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Polis: Parlamenti párt lenne az MKP, nagy fölénnyel lenne befutó Pellegrini 

pártja 
2020. december 29. – Ma7.sk 

Őrzi előnyét Peter Pellegrini pártja, a Hlas-SD a Polis szerint egy most rendezett választáson 

22,9 százalékos eredménnyel fölényesen végezne az első helyen a pártok versenyében. A 

dobogó második fokára az SaS futna be, a liberálisokat a választók 15,5 százaléka támogatja. 

A februári választásokat megnyerő OĽaNO csak a harmadik helyet csípné el, 13,4 százalékos 

támogatottsággal. Kotleba pártjának 8, a Smernek már csak 7,8 százalék jutna. Boris Kollár 

Sme rodinája a választók 6,1 százalékának bizalmát élvezi, a Progresívne Slovensko pedig 

kereken 6 százalékos eredménnyel jutna a törvényhozásba. Ugyancsak parlamenti párt lenne 

az MKP is 5,3 százalékos eredménnyel. 

 

Sikeres projekt zárása Nagykövesden 
2020. december 29. – Felvidék Ma 

Határon átnyúló, környezetvédelmi szemléletformálást célzó projekt sikeres befejezése, és a 

projekt bemutatása céljából nyilvános – online formában megvalósított – projektzáró 

konferenciát tartottak Nagykövesden 2020.december 28-án. Az Interreg V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának 2. pályázati felhívása által 

finanszírozott, „EDUPARK – „Nálatok laknak-e állatok?” határon átnyúló környezeti 

szemléletformálás Bükkaranyoson és Nagykövesden című projekt (FMP-E/1901/1.1/002) 

megvalósítása 2020. április 1-én indult és a befejezés időpontja pedig 2020. decembere volt. 

 

Javarészt magyar kormánytámogatásból újítják fel a Marianum Egyházi 

Iskolaközpont főépületét 
2020. december 30. – Ma7.sk 

Fontos év végi hírt osztott meg portálunkkal Kiss Róbert kanonok, Nagyszombat 

Főegyházmegye általános érseki helynöke. A jóváhagyott közel 2,2 millió eurós magyar 

kormánytámogatásnak és az azt kiegészítő érsekségi hozzájárulásnak köszönhetően 2021-ben 

elkezdődhet a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének teljeskörű felújítása. 

„A komáromi római katolikus plébánia, amely a Marianum Egyházi Iskolaközpont Király 

püspök utcai főépületének is a tulajdonosa, már hivatalosan értesült az örvendetes hírről, 

hogy a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága 780 millió forint, azaz hozzávetőleg 

2,2 millió eurós támogatást nyújt ezen oktatási intézményünk főépületének teljeskörű 

felújításához. 

 

Határon innen és túl - egy kisfilm Trianonról 
2020. december 30. – Ma7.sk 

„Ha ismereteink lesznek arról, miként élték meg őseink a háborút követő éveket, az 

elszakítottságot, meg fogjuk érteni azt is, hogy Trianon említése miért vált ki indulatokat még 

100 év múltán is.“  Ez a vezérfonala a nemrég megjelent Határon innen és túl c. 
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https://ma7.sk/aktualis/polis-parlamenti-part-lenne-az-mkp-nagy-folennyel-lenne-befuto-pellegrini-partja
https://ma7.sk/aktualis/polis-parlamenti-part-lenne-az-mkp-nagy-folennyel-lenne-befuto-pellegrini-partja
https://felvidek.ma/2020/12/sikeres-projekt-zarasa-nagykovesden/
https://ma7.sk/oktatas/javareszt-magyar-kormanytamogatasbol-ujitjak-fel-a-marianum-egyhazi-iskolakozpont
https://ma7.sk/oktatas/javareszt-magyar-kormanytamogatasbol-ujitjak-fel-a-marianum-egyhazi-iskolakozpont
https://ma7.sk/video/szobeszed/hataron-innen-es-tul-egy-kisfilm-trianonrol-video
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dokumentumfilmnek, amelyet  Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György készítettek a 

trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából. A film oktatási céllal készült, 

hogy a tanulók történelmi ismereteit kiegészítve képet kapjanak arról az időszakról, amikor 

az emberek feje fölött meghúzták a határt az ő megkérdezésük és akaratuk ellenére. A film az 

1918 októbere és 1920 júniusa közötti időszakot öleli fel, azokat a vészterhes hónapokat, 

amikor - bár a háború befejeződött - a magyarságra, s az itt élő népekre egy kényszerű döntés 

tragédiája vetette árnyékát. 

 

Összetartozunk, avagy Közelfölde nem hagyja magát 
2020. december 30. – Felvidék Ma 

A mögöttünk lévő 2020-as esztendőben, a nemzeti összetartozás évében, sokan és sokféle 

emlékezést terveztek Kárpáthaza-szerte. Emlékezést a száz évvel ezelőtt történt tragédiára és 

a magyar nemzet összetartozására. Így tervezték ezt a tatai, szőgyéni, szovátai és 

magyarkanizsai testvértelepülések önkormányzatai, kulturális szervezetei, tanintézményei. 

Kidomborítva, és belekapaszkodva abba a ténybe, hogy a szétszakítottság ellenére száz év 

után is erősítik egymást, mert összetartoznak. Nagy álmok születtek, külön-külön és együtt. 

 

Gajdács Mónika: Nagyon igényes, kihívásokkal és korlátozásokkal teli esztendőn 

vagyunk túl 
2020. december 31. – Felvidék Ma 

Iskolák lezárása, távoktatás, online képzés – ezek jellemezték leginkább a felvidéki magyar 

oktatás helyzetét 2020-ban. S tán a koronavírus-járvány miatt már el is felejtettük, hogy a 

kormányváltással, az oktatási minisztériumban is változás állt be. Ennek következtében több 

magyar szakemberrel gyarapodott a tárca, többek között Filip Mónika személyében 

államtitkárral, valamint Gajdács Mónikával, a Kisebbségi és Inkluzív Oktatásért Felelős 

Főosztály főigazgatójával. A Felvidék.ma megkeresésére az ipolysági származású főigazgató 

asszony értékelte a most lezárult év oktatási tevékenységét. 

 

Gombaszög, Kövesdi Károly a Határok nélkülben 
2021. január 2. – Felvidék Ma 

Az év első szombati Határok nélkül műsorban az elmúlt esztendő fontos,  érdekes anyagaiból 

válogat Benkei Ildikó szerkesztő-műsorvezető. Három éve kezdtek régészeti ásatásokba a 

felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor szervezői a völgy kapujában található pálos kolostor 

romjainál. Mára olyan látványos eredményt hoztak a feltárások – tárgyi leletekben, falfreskó 

vagy épületmaradványokban egyaránt –  hogy a jövőben a gombaszögi pálosok kolostora 

szinte kihagyhatatlan úti céllá válik Gömör középkori műemlékeinek sorában. Palcsó Zsóka 

összeállításából érdekes részletek derülnek ki. 
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https://felvidek.ma/2020/12/osszetartozunk-avagy-kozelfolde-nem-hagyja-magat/
https://felvidek.ma/2020/12/gajdacs-monika-nagyon-igenyes-kihivasokkal-es-korlatozasokkal-teli-esztendon-van-tul/
https://felvidek.ma/2020/12/gajdacs-monika-nagyon-igenyes-kihivasokkal-es-korlatozasokkal-teli-esztendon-van-tul/
https://felvidek.ma/2021/01/gombaszog-kovesdi-karoly-a-hatarok-nelkulben/
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Évet értékelt Forró Krisztián az MKP elnöke 
2021. január 3. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint továbbra is a magyar közösség egyesítése a 

legnagyobb feladat a Felvidéken. Forró Krisztián úgy véli, az egység megteremtése nem cél, 

hanem eszköz ahhoz, hogy a magyaroknak a jövőben minél erősebb érdekképviselete legyen a 

parlamentben. Az MKP vezetője szerint 2021 legnagyobb kihívása ezért, hogy a felvidéki 

magyarok között az elmúlt 10 évben keletkezett társadalmi feszültséget megszüntessék.  

 

A parlamenti küszöb alatt teljesített pártok is kaptak támogatást... 
2021. január 3. – bumm.sk 

Azok a politikai szubjektumok is állami hozzájárulásban részesülhetnek, amelyek nem 

jutottak be a parlamentbe a tavalyi választásokon, de sikerült megszerezniük a szavazatok 

legkevesebb 3 %-át. A Magyar Közösségi Összefogás választási párt 1.307.160,86 euróval 

gazdálkodott. A KDH (Kereszténydemokrata Mozgalom) 1.555.883,65 euró támogatásban 

részesült a 2020-as esztendőre vonatkozóan. "A támogatást a mozgalom működésére és 

népszerűsítésére, valamint a természetes személyektől a választási kampányokra kapott 

kölcsönök visszafizetésére költöttük" – mondta a TASR-nek Stano Župa, a KDH 

sajtórészlegének mukatársa. Hozzátette, az elmúlt években kapott összes adomány szerepel a 

párt honlapján. 

  
A tartományi kormányfő karácsonyi üdvözlete  
2020. december 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Karácsonyi jókívánságait fejezte ki a Gergely-naptár szerint ünneplőknek Igor Mirović 

tartományi kormányfő. “A tartományi kormány és a magam nevében boldog és áldott 

ünnepet kívánok. A karácsony emlékeztessen mindenkit a legfontosabb emberi értékekre: a 

közösségre, a megértésre és az elfogadásra, és hozzon az otthonokba és a szívekbe egészséget, 

békét és boldogságot”, áll a tartományi kormányfő karácsonyi üdvözletében. 

 

Pásztor István tartományi házelnök karácsonyi üdvözlete 
2020. december 24. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából 

gratulált minden polgárnak, aki a Gergely-naptár szerint ünnepli a kereszténységnek ezt a 

nagy ünnepét. „A karácsonyi ünnepek töltsenek el minket örömmel és meghittséggel, 

töltsenek el reménnyel és ajándékozzanak meg biztonsággal és erővel. A mögöttünk álló idő 

tele volt kihívásokkal és ismét megmutatta, hogy mennyire fontos az egészség, az 

összetartozás és az emberség. Töltsék a karácsonyi ünnepeket örömben és békében, szívük 

legyen tele szeretettel és az egymás megsegítése iránti vággyal. Boldog karácsonyt!”, 

hangzottak Pásztor karácsonyi jókívánságai. 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/evet-ertekelt-forro-krisztian-az-mkp-elnoke
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/03/a-parlamenti-kuszob-alatt-teljesitett-partok-is-kaptak-tamogatast-1
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26008/A-tartomanyi-kormanyfo-karacsonyi-udvozlete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26000/Pasztor-Istvan-tartomanyi-hazelnok-karacsonyi-udvozlete.html
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Elkészült a Szabadkai Városi Könyvtár új épületszárnya 
2020. december 28. – Vajdaság Ma 

Megalapításának 130. évében új szárnnyal bővült a Szabadkai Városi Könyvtár épülete, a 

három emelet olvasótermeknek ad majd helyet. A beruházás értéke 800 ezer euró volt, amit a 

magyarországi Bethlen Gábor Alap biztosított. Az új épületrészt hétfőn megtekintette Pásztor 

István, a tartományi parlament elnöke, Stevan Bakić szabadkai polgármester, dr. Pásztor 

Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, illetve Hajnal Jenő, az MNT elnöke. 

 

Zenta: Megtartotta idei utolsó ülését a képviselő-testület 
2020. december 28. – Vajdaság Ma 

Januártól 5000 dinárral emelkedik az elsőszülött babáknak szánt egyszeri támogatások 

összege, lakosokat érintő kiadásokat illetően viszont nő a kommunális szolgáltatások díja. 

Márciusban befejezik a városháza felújítását és különböző beruházásoknak köszönhetően 

megindulhat több középület helyreállítása, többek között a kis zsinagógának, a gerontológiai 

központnak, illetve a Stevan Sremac Általános Iskola tervdokumentációjának elkészítése. A 

2020-as év utolsó képviselő-testületi ülésén 27 napirendi pontról tárgyaltak a tanácsnokok. 

Ezek között a legfontosabb volt a város 2021-es költségvetése, amelyet 1 milliárd 80 milliós 

összegre terveztek. Mindebből biztosítják majd az összes közintézmény további zavartalan 

működését, valamint a község fejlesztésére is marad keret. 

 

Értékelte az évet az újvidéki VMSZ 
2020. december 28. – Pannon RTV 

Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki 

szervezete. A járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal szűk körben összegezték az idei 

évet. Kitértek a 2021-es tervekre is. A VMSZ újvidéki helyi szervezetet a 2020-as évben a 

járvány miatt nem tudott minden tervet véghez vinni, és számos rendezvényük is elmaradt. 

Az idei évre tervezett befektetések, fejlesztések azonban megvalósultak - emelte ki Vicsek 

Annamária, a városi szervezet elnöke: „Az, ami a járvány alatt, azokban a legnehezebb 

időkben, amikor rendkívüli helyzetben volt az ország, a helyi szervezetünk, a városi 

szervezetünk megmutatta azt az összetartozást, egymás megsegítését, ami az újvidéki magyar 

közösséget jellemzi, hiszen az idősebb polgároknak a vásárlásban segítettünk, illetve 

csomagosztásban vettünk részt.” 

 

Támogatás a Petőfi Sándor ME-nek 
2020. december 31. – Magyar Szó 

A bezdáni Petőfi Sándor ME régi vágya teljesült. Egy számítógépet, egy multifunkcionális 

nyomtatót, és egy laptopot vehettek a Bethlen Gábor Alap Zrt. idén kiírt pályázatán elnyert 

összegből.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26013/Elkeszult-a-Szabadkai-Varosi-Konyvtar-uj-epuletszarnya.html
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Zár alá vették a Brenzovics Lászlónál tartott házkutatás során lefoglalt 

vagyontárgyakat 
2020. december 28. – MTI, Origo, 888.hu, Propeller, Blikk.hu 

A kárpátaljai fellebbviteli bíróság zár alá vette Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének otthonában tartott házkutatáskor lefoglalt 

vagyontárgyakat - tájékoztatott közleményében hétfőn a törvényszék. Az UNIAN ukrán 

hírügynökség által hétfőn késő este idézett törvényszéki közlemény szerint azért vették zár alá 

a vagyontárgyakat, mert tárgyi bizonyítékként szolgálnak a bűnvádi eljárásban. Brenzovics 

László otthonában és több kárpátaljai magyar intézménynél november 30-án tartott 

házkutatást a Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A házkutatások során, a kelet-ukrajnai 

zaporizzsjei bíróság egy korábban szeparatizmus vádjával megnyitott büntetőügyre hivatkozó 

döntése alapján olyan tevékenységre kerestek bizonyítékokat, amely az ország területi 

egységének megbontására és a határok erőszakos megváltoztatására, az államnak való 

károkozásra irányul. 

 

Az ukrán külügyminiszter szerint Budapest Ukrajna számára a "nyílt sebek" 

egyike 
2020. december 29. – MTI, Magyar Nemzet, ATV, Index, ma.hu  

Dmitro Kuleba ukrán külügyiminiszter szerint Budapest Ukrajna számára a "nyílt sebek" 

egyike maradt, a miniszter ugyanakkor némi bizakodással is beszélt a két ország közötti 

kapcsolatok várható alakulásáról. A Deny című napilap hírportáljának adott terjedelmes, 

kizárólag külpolitikai témájú interjújában kitért a magyar-ukrán kapcsolatokra is. Ismételten 

leszögezte, hogy Ukrajna joga meghatározni, milyen lesz az oktatási rendszere, nem pedig 

Oroszországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak, az Egyesült Államoknak vagy 

Kínának. Kuleba emlékeztetett magyar partnerével, Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszterrel tartott egyik találkozójára, ahol - mint mondta - kifejtette, hogy a magyar-

ukrán kapcsolatokat újjá lehet éleszteni, de ezeket szerinte sok akadály és hullámvölgy fogja 

még övezni, és lesznek, akik megpróbálják megzavarni mindkét ország belpolitikáját, 

megkísérelhetnek - főként Oroszország - "harmadik erőként" beavatkozni. 

 

Évértékelő Brenzovics Lászlóval 
2020. december 31. – karpat.in.ua 

Bár a koronavírus járvány miatt vegyes évet zár a kárpátaljai magyarság, viszont minden 

nehézség ellenére helyt tudott állni a közösség. – véli Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke, aki az elmúlt esztendőt értékelte a sajtónak. A politikus beszélt a 

KMKSZ történelmi választási sikeréről, a nyelvi törvénykezésről, és az elmúlt hetek 

“tébolyáról” is. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20201228-zar-ala-vettek-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-elnokenel-tartott-hazkutatas-soran.html
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http://life.karpat.in.ua/?p=41140&lang=hu
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Évértékelő interjú Péter Csaba UMDSZ-es magyar politikussal 
2020. december 31. – Kárpátalja 

2020-ban nemcsak a koronavírus-járvány miatti megpróbáltatások nehezítették a kárpátaljai 

magyar közösség mindennapjait, de az ukrán hatóságok új fokozatba kapcsolt magyarellenes 

intézkedései is alaposan borzolták a kedélyeket. Mindemellett túl vagyunk egy önkormányzati 

választáson, ahol a várakozásokkal ellentétben ezúttal elmaradt a magyar–magyar 

együttműködés. Hagyományos évértékelő interjúnkban ezúttal a Kárpátaljai Megyei 

Tanácsban immáron 20 éve tevékenykedő Péter Csabával beszélgettünk, aki – a választási 

adatokból kiindulva – az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) jelenlegi 

legnépszerűbb és legtámogatottabb politikusa. A leköszönő esztendő miértjei mellett 2021 

céljairól, kilátásairól és feladatairól is kérdeztük a szervezet korábbi alelnökét és politikai 

pártjának ex-vezetőjét. 

 

Koszorúzás a Vereckei Honfoglalási Emlékműnél 
2020. december 30. – karpat.in.ua 

A Vereckei Honfoglalási Emlékműnél koszorúzással zárták az évet Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának munkatársai. A nemzet egyik ikonikus helyszínén, ahol a honfoglaló 

magyar törzsek átkeltek a Kárpátokon és elindultak Pannónia felé a résztvevők elénekelték a 

magyar himnuszt, majd a Vereckei Hágón felállított emlékmű oltáránál elhelyezték az 

emlékezés és a tisztelet koszorúit. 

 

Csendes megemlékezéssel tisztelegtek Petőfi Sándor szobránál Beregszászon 
2021. január 2. – karpat.in.ua 

A KMKSZ Beregszászi Alapszervezete csendes megemlékezéssel tisztelgett Petőfi Sándor 

szobránál Beregszászon a költő születésnapja alkalmából.  Az esemény a járványhelyzet miatt 

szűk körben, kulturális programok nélkül zajlott. Petőfi Sándor a magyarok számára a 

nemzeti összetartozás egyik jelképe, mondta Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi 

Alapszervezetének elnöke. 

 

Badalóban is megemlékeztek Petőfiről  
2021. január 3. – karpat.in.ua 

A hagyományokhoz híven, az idei esztendő első ünnepi istentiszteletén is a nemzet költőjére, 

Petőfi Sándorra emlékeztek Badalóban a helyi református egyházközség, valamint a KMKSZ 

alapszervezete szervezésében. Petőfi 1847-ben, útban Szendrey Júliához Erdődre, a 

református templom tövében tartott pihenőt. Az ünnepi Istentiszteletet követően a jelenlévők 

közösen emlékeztek meg a költőről, majd megkoszorúzták emléktábláját, amelyet 1938-ban 

helyeztek el a református templom külső falán. 
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https://karpataljalap.net/2020/12/31/evertekelo-interju-peter-csaba-umdsz-es-magyar-politikussal
http://life.karpat.in.ua/?p=41062&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=41331&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=41385&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 22. – Kossuth Rádió 

 

A több mint 1 hete tartó tárgyalások után, megkötötték a koalíciós megállapodást, erről 

számolt be hétfő délutáni sajtótájékoztatóján a RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor, aki 

elmondta: a kormányprogramban külön fejezetet szenteltek a kisebbségeknek, amelyben az 

identitás megőrzés intézményes garanciái szerepelnek, valamint a közigazgatási 

törvénykönyv módosításával csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigazgatásban 

nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket.   

 

Évről évre egyre több a magányos ember. Az idei karácsonyt még többen töltik egyedül, hisz a 

korlátozások miatt a külföldön dolgozók közül sokan nem tudnak haza utazni rokonaikhoz. 

Hagyományos feladatai mellett róluk is megpróbál gondoskodni a szabadkai Karitász. Paskó 

Csaba plébánost, a jótékonysági szervezet szabadkai elnökét halljuk. 

 

Nagybecskereken és környékén majd két évtizede működik a Püspökségi Karitász házi 

gondozás szolgálata, öt szakosított ápoló végzi nap, mint nap áldozatos munkáját, és hetente 

váltják egymást az öt éve működő riasztórendszeres, házi segítségnyújtásban is. 

Munkatársunk Halmai Tibort, a Püspökségi Karitász igazgatóját kérte beszélgetésre. 

 

A Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezetének elnöke, Farkas Viktória azt tapasztalja, hogy a 

világjárvány több ember lelkét megérintette, sokakat együttérzéssel tölt el, és ilyenkor, az év 

végi ünnepek közeledtével, ez pénz- és élelmiszeradományokban is megnyilvánul. A szervezet 

a héten kezdi meg a szeretetcsomagok kiosztását a hajléktalanoknak és a nélkülöző 

családoknak.  

 

Angyalok a városban címmel tartottak gyűjtést Marosvásárhelyen a Szent Erzsébet Társulás, 

Pál atya gyermekotthona lakói számára. A jótékonysági akció egyik kezdeményezője, 

főszervezője Baranka Katalin egyetemista, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntese. A karitatív 

programba a római katolikus iskola több diákja is bekapcsolódott.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-22_18-02-00&enddate=2020-12-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-22_18-02-00&enddate=2020-12-22_18-40-00&ch=mr1
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A Hargita Megyei Kulturális Központ jótékonysági céllal szervezett karácsonyi 

koncertsorozatot. Az adományozók a zenei tehetségeket segíthetik. Mindezt a régizene 

jegyében. Az összeállítás a csíkszeredai Codex Régizene Együttes koncertje után készült. 

 

Határok nélkül 

2020. december 23. – Kossuth Rádió 

 

Az MKP, a Híd és az Összefogás augusztus 20-án, államalapító Szent István király ünnepén 

közös szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy egyesítik a pártokat, mert csak így biztosítható 

a magyar érdekvédelem Szlovákiában. A több hónapos tárgyalássorozat jórészt a nyilvánosság 

kizárásával zajlott, és eredménytelenül ért véget. Mi várható ezután, van-e még esélye a 

megegyezésnek? - kérdeztük Kolek Zsolt politikai elemzőt. 

 

Néhány napja magyar alpolgármester is segíti a városvezető munkáját Marosvásárhelyen.  

A helyi tanács két alpolgármestert választott: az RMDSZ, valamint a - szövetséggel 

együttműködő - Nemzeti Liberális Párt jelöltjeit.  

 

Az RMDSZ-es alpolgármesteri tisztséget Portik Vilmos tölti be, aki az elmúlt években a 

Vásárhelyi Forgatag kulturális fesztivál főszervezőjeként vált ismertté és az idei helyhatósági 

választásokon szerzett tanácsosi mandátumot. 

 

Minden, ami magyar – ezzel a mottóval ötödik éve működteti az Integratio Alapítvány a 

temesvaros.ro honlapot, illetve a Temesváros Facebook-csoportot. A múlt héten nyilvános 

(online) évzáró Temesváros-esten ismertették a legfrissebb tartalmakat, és a jövő évi terveket.  

A legtöbben természetesen Romániából kattintottak a honlapra vagy csatlakoztak a 

csoporthoz, de sok érdeklődő volt Magyarországról vagy Németországból is.  A találkozó után 

Gecse-Madaras Júlia projektfelelőssel beszélgettünk.  

 

Magyarország szabadkai főkonzulátusa 5 ezer eurót adományozott a csantavéri óvodának, 

hogy fel tudják szerelni az intézmény konyháját amivel elindulhat a napközis ellátás. A 

délvidéki település óvodájában egyre több a gyerek, ezért is fontos a fejlesztés.  

 

Karácsonyi csomagokat kaptak a Vasárnapi Iskola Alapítvány munkatársaitól a Fekete-Körös 

völgyében szórványban élő magyar anyanyelvű kisiskolások. A Vasárnapi Iskola mozgalom 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-23_18-02-00&enddate=2020-12-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-23_18-02-00&enddate=2020-12-23_18-40-00&ch=mr1
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másfél évtizeddel ezelőtt indult: önkéntes pedagógusok szerte a Kárpát-medencében olyan 

településekre mentek el, ahol a gyermekeknek nincs lehetőségük anyanyelvükön tanulni. 

A járványhelyzet ellenére nem szűnt meg a Vasárnapi Iskola mozgalom, online folytatódik. A 

pedagógusok elkészítették a kézműves foglalkozásokhoz szükséges csomagot és eljuttatták a 

gyerekekhez. 

 

Nem marad ajándék nélkül egyetlen egy rászoruló beregszászi család sem.   50 kárpátaljai 

gyermek illetve családjuk számára adott át karácsonyi csomagot az Ökumenikus 

Segélyszervezet.  

 

Nagybecskereken és Nezsényben a Szállást keres a szent család elnevezésű adventi 

ájtatosságot az idén nem hagyományos módon rendezték meg.  Hogy mily módon azt a 

nagybecskereki nagycsaládosok egyesületének vezetőjétől tudjuk meg. 

 

Határok nélkül 

2020. december 28. – Kossuth Rádió 

 

Az idei év utolsó műsoraiban – hagyományainkhoz híven - a magyar közösség vezetői 

értékelik az elmúlt esztendőt: mit sikerült megvalósítani, mit nem, hogyan hatott 

programjaikra a járványhelyzet. 

 

Az évértékelések sorát nagy sikerekkel kezdjük, amelyek mottója vagy kulcsszava az 

összefogás lehet, ami sikeres szereplést eredményezett a választásokon alapjául a szülőföldön 

maradásnak, a szülőföldön való boldogulásnak, ami 2010 óta a magyar nemzetpolitika fő 

célja. 

 

Vajdaságban a választásokat követően négy államtitkára lett a VMSZ-nek. Szlovénia és 

Horvátország parlamentjében is helyet kapott a magyar képviselő. Kárpátalján ugyancsak 

történelmi sikereket ért el a magyarság az ukrajnai önkormányzati választásokon. 

 

A kárpátaljai magyarság minden nehezítő körülmény ellenére megmutatta erejét, és azt, hogy 

életképes, mondta a KMKSZ alelnöke. Barta József kiemelte: a koronavírus járványra 

védekező felszerelésre való gyűjtéssel, a politikai nyomásra jó választási szerepléssel 

válaszoltak.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-28_18-02-00&enddate=2020-12-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-28_18-02-00&enddate=2020-12-28_18-40-00&ch=mr1
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Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszél a következő percekben csodákról 

– azaz dehogy csodáról: a csodás valóságról, közéleti és magánéleti sikereiről számol be. 

 

Szlovénia parlamentjében van egy-egy helye az olasz és a magyar nemzetiség képviselőjének. 

A magyar nemzetiséget Horváth Ferenc képviseli, aki egyben a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke is. Szlovéniában – azt mondják – szinte a területi 

autonómiához hasonló lehetőségeket biztosít a kormány a nemzetiségeknek, mégis fogy a 

magyarság. Nem ellentmondás ez? 

 

Jankovics Róbert a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, a horvát 

parlament magyar képviselő tagja. Évértékelő beszélgetésünket a nyári parlamenti 

választásokkal kezdtük. 

 

 

Határok nélkül 

2020. január 2. – Kossuth Rádió 

 

Az év első szombati műsorában az elmúlt esztendő fontos, különleges, érdekes anyagaiból 

válogattam. A most következő beszélgetések közös jellemzője a személyes kapcsolat, a 

személyes jelenlét, aminek hiányát bizony nehezen éljük meg. A járvány miatt a kulturális 

események: színházi- és könyvbemutatók, hangversenyek, nyári táborok, szabadegyetemek 

túlnyomó többsége elmaradt vagy online térbe került vagy szűk csak körben rendezhették 

meg.  

A Gombaszögi Nyári Tábort idén is sikerült megtartani hét programmal. Főleg zenei kínálat 

szerepelt a rendezvény műsorán,  de voltak csapatjátékok, előadások is. Történt azonban más 

fontos esemény is a helyszínen. 

 

Három éve fogtak régészeti ásatásokba a felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor szervezői a völgy 

kapujában található pálos kolostor romjainál. Mára olyan látványos eredményt hoztak a 

feltárások - tárgyi leletekben, falfreskó vagy épületmaradványokban egyaránt -  hogy a 

jövőben a gombaszögi pálosok kolostora szinte kihagyhatatlan lesz Gömör középkori 

műemlékeinek sorából.  

 

Marosvásárhelyen november 15-én avatták fel Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos 

szobrát.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-02_18-01-00&enddate=2021-01-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-02_18-01-00&enddate=2021-01-02_18-40-00&ch=mr1
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Az eseményre a fejedelem születésének 440. évfordulóján, a Magyar Szórvány Napján került 

sor, a járványhelyzetre való tekintettel szűk körben, politikusok és a sajtó képviselőinek 

jelenlétében.  

 

Bethlen Gábor 1616-ban adományozott kiváltságlevele szabad királyi városi rangra emelte 

Marosvásárhelyt, azt a várost, ahol ma a legnagyobb lélekszámú romániai magyar közösség 

él. A város főterén azonban –a műemlék épületeket leszámítva – egyetlen magyar emlékmű 

vagy szobor sem jelezte ez idáig a magyar történelem és kultúra jelenlétét. 

 

A szoborállítás ötletét Soós Zoltán vetette fel, még a 2016-os önkormányzati választások előtt, 

a terv kivitelezésében, az engedélyek, jóváhagyások beszerzésében pedig meghatározó 

szerepet vállalt a helyi RMDSZ és Vass Levente parlamenti képviselő, a városi szervezet volt 

elnöke.  

 

A Hargita Megyei Önkormányzat által fenntartott Székelyföld folyóirat évente díjazza 

leghűségesebb és legjobb szerzőit. A díjátadó nem csak egy szerzői műhely, hanem egy régió 

ünnepe is. A nívódíjak mellett ekkor adják át a Bicskarend kitüntetést is. Összeállításunk ez 

utóbbiról készült. 

 

Felelős, szellemes, sok kockázatot vállaló újságírói munkája elismeréseként kapta a felvidéki 

Kövesdi Károly az Európa-érmet, mondta laudációjában Molnár Pál, a Balassi Kard 

Művészeti Alapítvány elnöke.   

 

A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek rohanó világunkban egy pillanatnyi 

megállásra, egy kis ünneplésre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a párok az együtt 

töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért, a sok-sok türelemért. Ugyanakkor 

példával is szolgálnak arról, mit jelent két eltérő egyéniség egymás melletti kitartása, hűsége 

és szeretete. Nemrégen köszöntötték a jubiláló házaspárokat a muzslyai Szűz Mária Szent 

Neve templomban. 
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. december 27. – M1 

 

Erdélyi összefoglaló 2020 

Az ezeréves határ székelyföldi peremén állítottak önkéntesek székelyzászlókat, az elsőt a 

trianoni döntés évfordulójára a Lemhény közelében húzódó Gyepár-tetőn avatták fel. A 

zászlórúdra egy fekete lobogó is került, jelezve Trianon máig ható gyászát. Több olyan székely 

mesterembert és gazdát is megismerhettünk, akik ragaszkodnak szülőföldjükhöz és ott 

akarnak boldogulni. A Hargita megyei Gyergyóditróban találkozunk Csibi Attilával és 

feleségével. Ők több évig dolgoztak Svájcban, de hazatértek, családot alapítottak, majd pár év 

alatt a Gyergyói-medence egyik legnagyobb zöldségtermesztőivé váltak. 

 

Délvidéki összefoglaló 2020   

Rendhagyó évet tudhatunk magunk mögött, a koronavírus nehézségei még jobban 

összehozták a nemzetet. A nehéz időkben Délvidék magyarsága is tanúbizonyságot tett 

emberségéről, és nemzettársai iránti elköteleződéséről. A pandémia nem szabott gátat a 

délvidéki magyarok jó kedvének, online „Legényesezz otthon!” kihívást teljesítettek. A nyári 

enyhítések idején a határon innen és túl élők találkozhattak egymással. Például az 

anyaországi néptáncoktatók részvételével zajló horgosi Talentum néptánctáborban, amelynek 

célja a közösségépítés és a hagyományok őrzése. A találkozások helye volt a Nyári Napforduló 

Ünnepe is az aracsi Pusztatemplomnál, ahová a második Bánáti Hazajáró Túra keretében 

látogattunk el. A túrára szép számmal érkeztek az anyaországból és Felvidékről is. 

 

Kárpátalja összefoglaló 2020 

Rendkívül nehéz, de sok szempontból sikeres éven van túl a kárpátaljai magyarság. Év elején 

még senki nem gondolta, hogy milyen nehéz időszak közeleg. Januárban még több, mint 

ötszázan vettek részt Kárpátalja különböző részeiből a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének évindító rendezvényén. A magyar kormány meghirdette az összetartozás évét, 

mi is ehhez próbálunk csatlakozni, tehát minden kisebb-nagyobb programunkon próbáljuk 

ezt a tematikát behozni, egy kicsit erről beszélni, mit is jelent az, hogy a magyarság jelenleg 

nem egy országban, hanem több országban él, de mégis összetartozik. 

 

Felvidéki összefoglaló 2020 

A Nemzeti Összetartozás Évében a felvidéki magyarok igyekeztek minél szorosabb 

kapcsolatot kialakítani határon túl élő nemzettársaikkal. Ilyen volt az Ipolyvisk és Tésa 

immár hagyományos, közösen megrendezett Híd napja, valamint a mátyusföldi Alsószeli új, 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-27-i-adas-5/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-27-i-adas-5/
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közösségi kemencéjének avatója is, ahol helyiek és az anyaországiak együtt ünnepeltek. 

Bemutattuk, hogy tanulnak a diákok online a koronavírus alatt, és, hogy hogyan vették ki a 

részüket a „Segíts a kórházon!” akcióból. Volt olyan, aki otthon 3D-s nyomtatóval pántokat 

gyártott a felhajtható védőmaszkokhoz. A felvidéki magyarok összefogása és hazaszeretete is 

példaértékű. Idén többször is jártunk Gömörben, ahol megtapasztalhattuk a helyiek 

vendégszeretetét, és szűkebb hazájuk iránti elhivatottságukat. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. január 3. – M1 

 

Kárpát-medencei online disznótoros fesztivál 

Gyergyószentmiklóson a koronavírus járvány miatt online-térbe költöztették a Szent Miklós 

napi rendezvényeket. A Gyergyó Tévé élő közvetítésének köszönhetően bárki 

bekapcsolódhatott a város védőszentjének ünnepére szervezett programokba. A Kárpát-

medencei disznótoros fesztivál is rendhagyó módon zajlott, Csergő Tibor Gyergyószentmiklós 

polgármestere a stúdióból köszöntötte a csapatokat. Nyolc csapat jelentkezett be az idei 

fesztiválra, amelyből kettő gyergyószentmiklósi, van az anyaországból két csapatunk, 

délvidékről két csapat, a legtávolabbi csapat az Jordániából, Amanból. 

 

Az újjáéledő szilágysági falu 

A Szilágysági dombok között, egy kis völgyben bújik meg Kémer, amely a történelem során 

Báthory és Rákóczi birtok is volt. Az oklevelek a települést először 1320-ban említik, vagyis 

már hétszáz évvel ezelőtt megvetették itt a lábukat a magyarok. A helyi fiatalok közül voltak, 

akik külföldön próbáltak szerencsét, de csak azért, hogy a pénzt megkeresve visszatérjenek és 

még erősebb alapra helyezzék életüket, gyarapodjanak szülőföldjükön. Szabó Levente György 

2008 óta vezeti a falut. Munkáját a település különleges közigazgatási helyzete is segíti, 

hiszen a Szilágyságban egyedüliként, Kémer különálló község, amelyhez nem tartoznak más 

falvak, így az anyagiak és a figyelem is erre az egy településre irányul. 

 

Szalma Sándor papucskészítő, Ada 

Egykor Délvidék leggazdagabb városai közé tartozott Ada. Ma is rengeteg magyar családnak 

nyújt megélhetést a város, legyen szó sokadik generációs nagyvállalkozásról, vagy egy apró 

műhelyről. Szalma Sándor épp papucskészítő műhelyébe igyekszik, mint mondja egyik 

barátjának köszönhetően választotta közel két évtizeddel ezelőtt ezt a hivatást. Sándor végül a 

papucsos szakmánál maradt. Kezdetben egyszerű, napi használatú lábbeliket készített, 

melyek azóta is hozzátartoznak a repertoárjához. Ezt azonban kevésnek érezte, inkább a 

magyar hagyományok, motívumok felé húzta a szíve. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-03-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-03-i-adas-3/
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Kendereskei kilátó  

A Munkács mellett található egyik magas dombtetőre kapaszkodunk fel, ahol Popovics Béla 

helytörténész mutatja meg azt a helyet, ahol Feszty Árpád elkészítette a Honfoglalás című, 

grandiózus alkotás vázlatait. A munkácsi helytörténész 2004-ben fedezte fel a kendereskei 

domb tetején azt a pontot, ahol Feszty Árpád 1892-ben vászonra vitte a ma Ópusztaszeren 

látható Honfoglalás című panoráma-festmény vázlatait. Mivel az alkotás témája a magyarok 

bejövetele, ezért sokáig azt gondolták, hogy a háttér Verecke vidékét ábrázolja. Ám a festő 

teljes egészében Munkács környékét vitte vászonra. Popovics Béla 1996-ban járt 

Ópusztaszeren, már akkor tudta, hogy a körkép Munkács környékét ábrázolja, a pontos 

helyszín beazonosítását viszont komoly kutatás előzte meg. 


