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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét 
2019. szeptember 14. – MTI, Origo, Gondola, Hír Tv, Magyar, Nemzet, Lokál, Felvidék Ma, 

Híradó, Körkép, Ma7.sk 

Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét, és ezzel 

megerősíteni az európai politika önvédelmi képességét - jelentette ki Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a felvidéki Selye János Egyetem (SJE) ünnepi tanévnyitóján 

Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott pénteken. Az egyetlen felvidéki magyar egyetem, a 

révkomáromi Selye János Egyetem (SJE) 15 éve kezdte meg működését. Az ünnepi 

tanévnyitón - amelyet az intézmény teljesen megtelt dísztermében tartottak - több 

anyaországi és felvidéki magyar, illetve szlovák politikust, diplomatát, egyházi 

személyiségeket, más felsőoktatási intézmények vezetőit és ismert közéleti személyiségeket is 

látni lehetett. Kövér László bevezetőjében rámutatott: Közép Európában egy tanévnyitó 

nemcsak az oktatási munka folytatása, hanem egy megújuló esély is arra, hogy a térség 

nemzetei az iskoláik és egyetemeik által biztosabbá és jobbá tegyék a jövőjüket a 

szülőföldjükön. 

 
Orvoslakások alapkövét rakták le Borszéken  
2019. szeptember 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az idegenforgalmi fejlesztések mellett az orvosi ellátás színvonalát is szeretnék emelni 

Borszéken a helyi lakosok, valamint a turisták számára is. Ennek érdekében két orvosi lakást 

magába foglaló ingatlan építésének alapkövét rakták le csütörtökön a Székelyföld peremén 

található városban – közölte a borszéki polgármesteri hivatal sajtóirodája. Az építkezés a 

magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, 

illetve a marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány közbenjárásával valósul meg 

mintegy 800 ezer lejből, olvasható a közleményben. Az alapkő letételénél jelen lévő Potápi 

Árpád János úgy fogalmazott: „reméljük ezzel a beruházással is hozzájárulunk ahhoz, hogy 

ennek a magyar végvárnak az egészségügyét meg tudjuk erősíteni”. Magyarország 

kormányának nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint az orvosi lakások építése fontos 

egyrészt a kapuit hamarosan megnyitó balneológiai központ miatt, ugyanakkor más 

szakorvosok és háziorvosok számára is vonzó lehet a majdan felajánlható lakhatási lehetőség. 

A politikus reményét fejezte ki, hogy az alapítvánnyal közösen folytatni tudják az Erdélyben 

elkezdett beruházások sorozatát. 

 
Szilágyi Péter: az elmúlt kilenc évben a nemzetpolitika méltó helyére került 
2019. szeptember 14. – MTI, Magyar Nemzet, fidesz.hu, szeged.ma 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szerint 2010 óta a 

nemzetpolitika korábbi méltánytalan helyéről „magasabb polcra került” Magyarországon. 

Erről Szilágyi Péter a Vasárnapi Iskola Alapítvány Összetartás program című szombati 
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https://www.origo.hu/itthon/20190913-kover-laszlo-kozepeuropa-nemzetei-kepesek-megujitani-europa-szellemi-onvedelmet.html
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116428-orvoslakasok-alapkovet-raktak-le-borszeken
https://magyarnemzet.hu/belfold/szilagyi-peter-az-elmult-kilenc-evben-a-nemzetpolitika-a-melto-helyere-kerult-7304468/
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rendezvényén beszélt Egerben. Köszöntőjében aláhúzta: fontos jogszabály-módosítások és 

döntések révén sikerül „életben tartani” a nemzetpolitika intézményrendszerét, mely mellé 

sok új program és forrás is rendelkezésre áll. Mindez azonban csak a keretrendszert teremti 

meg, melyet olyan emberek töltenek meg tartalommal, mint a Vasárnapi Iskola Alapítvány 

vezetői és önkéntesei, valamint a diákok és szülők, akik élnek a szervezet által nyújtott 

lehetőségekkel – fogalmazott. 

 

Szili Katalin: a magyar államnak minden gyermek számít, ők jelentik a nemzet 
jövőjét 
2019. szeptember 15. – MTI, Gondola, Pannon RTV 

A magyar államnak minden gyermek számít, mert ők jelentik a nemzet jövőjét - jelentette ki 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Szepsin, ahol beszédet mondott a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi magyar bölcsőde átadásán 

vasárnap. A Kassához közeli, részben magyarok lakta Bódva parti kisvárosban a bölcsőde új 

épületének átadását hálaadó istentisztelet előzte meg a helyi református templomban 

vasárnap. A miniszterelnöki megbízott az ünnepélyes átadón beszélt a nemzet 

megmaradásáról, az összefogás szükségességéről az értékalkotásról, s azon belül a külhoni 

magyarságot megcélzó programokról is. Szili Katalin felidézte: a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfoglalása alapján 2019-re a 

külhoni magyar gyerekek éve tematikus programot hirdette meg, amellyel a civil és az egyházi 

szervezetek gyermekbarát tevékenységét támogatja, és jól kiegészíti a magyar kormány másik 

legnagyobb költségvetésű külhoni programját, az óvodafejlesztési programot. 

 

Brenzovics László: Trócsányi László úgy mozdíthatja elő Ukrajna európai 
integrációját, hogy közben védi a kisebbségek jogait 
2019. szeptember 14. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Trócsányi László jelölését a 

szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosi posztra. Brenzovics László elnök 

szerint a korábbi igazságügyi miniszter személye hozzájárulhat a kárpátaljai magyarok és 

Kijev közti vitás kérdések megoldásához. Brenzovics László Magyarország és a magyar 

diplomácia nagy sikerének tartja azt, hogy a magyar kormány Trócsányi László korábbi 

igazsásügyi minisztert jelölte az említett fontos poszt betöltésére, „hiszen egy olyan emberről 

van szó, aki egy igen tapasztalt jogtudós, rendelkezik diplomáciai kapcsolatokkal, tagja volt a 

Velencei Bizottságnak, nagykövet volt Párizsban, jelentős tudományos munkássággal 

rendelkezik, illetve nagyon közel érzi magához a határon túli magyarságnak az ügyét és a 

szomszédos államok európai integrációját” – húzta alá. 
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https://gondola.hu/hirek/243989-Szili__a_magyar_allamnak_minden_gyermek_szamit__ok_jelentik_a_nemzet.html
https://gondola.hu/hirek/243989-Szili__a_magyar_allamnak_minden_gyermek_szamit__ok_jelentik_a_nemzet.html
https://karpataljalap.net/2019/09/14/brenzovics-laszlo-trocsanyi-laszlo-ugy-mozdithatja-elo-ukrajna-europai-integraciojat-hogy
https://karpataljalap.net/2019/09/14/brenzovics-laszlo-trocsanyi-laszlo-ugy-mozdithatja-elo-ukrajna-europai-integraciojat-hogy
https://karpataljalap.net/2019/09/14/brenzovics-laszlo-trocsanyi-laszlo-ugy-mozdithatja-elo-ukrajna-europai-integraciojat-hogy
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Amit lehetett Szebenben, nem lehet Kolozsváron: akadályozza a városvezetés a 
Híd utcai városkapu feltárását 
2019. szeptember 13. – Krónika 

Nemhogy szorgalmazná, egyenesen akadályozza a kolozsvári polgármesteri hivatal a 

középkori városmag régészeti feltárását, az épített örökség hasznosítását – véli Guttmann 

Szabolcs, Nagyszeben volt főépítésze. Jó példa erre a napokban megtalált Híd utcai középkori 

városkapu, ahol a régészeknek nem hagynak elegendő időt a fontos lelet feltárására, a római 

és középkori város rétegződésének tanulmányozására.  

 
Kőrösi Csoma Sándor nyomában: a bukaresti magyar nagykövet fogadta Pengő 
Zoltánt 
2019. szeptember 13. – maszol.ro 

Zákonyi Botond nagykövet meghívására a magyar nagykövetségre is betért a 7000 ezer 

kilométeresre tervezett gyalogútjának első, bukaresti pihenőjén Pengő Zoltán. Az Erdély 

Televízió tudósítása szerint a diplomata a Kőrösi Csoma Sándor nyomdokait követő újságíró 

útjának részleteiről érdeklődött. Noha erről hivatalos információt nem hoztak nyilvánosságra, 

vélhetően segítséget is felajánlott a Maszol munkatársának.  

 

Böjte Csabával járták körbe a Siculicidium útját Madéfalván 
2019. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

A madéfalvi iskolások, a községvezetés, valamint a testvértelepülések küldöttsége járta körbe 

a Siculicidium tanösvény stációinak egy részét péntek délben a XI. Madéfalvi 

Hagymafesztivál egyik programpontjaként. A cél az volt, újra felelevenítsék a községben 

zajlott történelmi eseményeket.  

 
Székelyföldön minden harmadik diák szakiskolába kerülhet 
2019. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

A tanév végén ötösnél kisebb felvételi átlagot elérő nyolcadikos diákok kizárólag 

szakiskolában tanulhatnak tovább – erről hozott döntést múlt héten az oktatási 

minisztérium. Az intézkedés pozitív hatása az lehet, hogy erősödik az elméleti oktatás és javul 

az érettségin az átmenési arány, negatív következményei miatt viszont veszélybe kerülhet 

egyes szakközépiskolai osztályok fennmaradása, a szakiskolák pedig még jobban 

stigmatizálódhatnak. 

 

Hagyományőrzés és értékközvetítés menő módon: Pintér Zsolt, a Főtér fesztivál 
főszervezője a nagybányai magyar napokról 
2019. szeptember 14. – Krónika 

„Hagyomány mai nyelven” – ezzel a mottóval szervezik meg szeptember 16–22. között 

Nagybányán az idei, 14. Főtér fesztivált. Az eredetileg az ifjúságnak szánt, mozgalomjelleggel 

indult nagybányai magyar napok már az egész magyar közösséget megmozgatja. A fesztivál 

múltjáról és jövőjéről Pintér Zsolt főszervezővel beszélgettek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/amit-lehetett-szebenben-nem-lehet-kolozsvaron-n-akadalyozza-a-varosvezetes-a-hid-utcai-varoskapu-feltarasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/amit-lehetett-szebenben-nem-lehet-kolozsvaron-n-akadalyozza-a-varosvezetes-a-hid-utcai-varoskapu-feltarasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116432-k-rosi-csoma-sandor-nyomaban-a-bukaresti-magyar-nagykovet-fogadta-peng-zoltant
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116432-k-rosi-csoma-sandor-nyomaban-a-bukaresti-magyar-nagykovet-fogadta-peng-zoltant
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116432-k-rosi-csoma-sandor-nyomaban-a-bukaresti-magyar-nagykovet-fogadta-peng-zoltant
https://szekelyhon.ro/aktualis/bojte-csabaval-jartak-korbe-a-siculicidium-utjat-madefalvan
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldon-minden-harmadik-diak-szakiskolaba-kerulhet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hagyomanyorzes-es-ertekkozvetites-meno-modon-pinter-zsolt-a-foter-fesztival-foszervezoje-a-nagybanyai-magyar-napokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hagyomanyorzes-es-ertekkozvetites-meno-modon-pinter-zsolt-a-foter-fesztival-foszervezoje-a-nagybanyai-magyar-napokrol
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Kezdődik a két éve leégett kommandói iskola építése  
2019. szeptember 14. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna Megye Tanácsa kibocsájtotta a leégett kommandói Horn Dávid Általános Iskola 

újjáépítését lehetővé tevő építkezési engedélyt. Az egyszintes, több mint ezer négyzetméteres 

ingatlan építését szeptember 30-án indítja a kivitelező Baumeister cég. A kommandói iskola 

2017. január 9-én égett le, az új oktatási intézményt a helyi önkormányzat az Országos 

Vidékfejlesztési Programhoz benyújtott (PNDL) pályázatából építi fel. A projekt összértéke 

4,2 millió lej, amelynek önrésze 391 ezer lej. A beruházás a teljes kivitelezést jelenti, az építést 

és a felszerelést egyaránt tartalmazza.  

 

Az egyház védőszárnyai alá került a Bolyai Farkas Gimnázium 
2019. szeptember 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Rendhagyó együttműködési megállapodást írtak alá szombaton Marosvásárhelyen a 

református egyház és a Bolyai Farkas Gimnázium képviselői. Ennek alapján az egyház a 

Bolyait a református iskolahálózat partnerintézményeként tekinti, az iskola pedig felvállalja, 

hogy működése során a keresztyén értékrendet képviseli és közvetíti.  

 

Alvilági csoportok irányítják Romániát Antal Árpád szerint 
2019. szeptember 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

„Különböző alvilági csoportok laza szövetsége működteti Romániát, valójában tehát 

szövetségi állam, és nem az alkotmányban megfogalmazott egységes nemzetállam” – 

jelentette ki Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere annak kapcsán fejtette ki 

véleményét, hogy a román igazságszolgáltatás szerint rendben van, „belefér a 

véleménynyilvánítás szabadságába”, hogy őt nyilvánosan halállal fenyegették. 

 
Kelemen Hunor magyar és román ifjúsági vezetők előtt: nem bírálni kell Orbán 
Viktort, hanem lemásolni 
2019. szeptember 15. – Krónika 

Mi is tévedtünk, sok esetben nem magyaráztuk elég jól el a dolgainkat, de a többségnek van 

eszköze és ereje, hogy változtasson, a felelősség nem egyformán oszlik – szögezte le Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök a „Mi centenáriumunk – egy multikulturális Romániáért” című 

sepsiszentgyörgyi konferencián. Az RMDSZ elnöke előadásában kifejtette, az elmúlt harminc 

évben a bizalom nem erősödött a magyarok és a románok között, a marosvásárhelyi fekete 

március eloszlatta a kezdeti optimizmust, a sebek máig nem gyógyultak be, és Úzvölgyében 

hasonló konfliktus történt idén júniusban. Hozzátette, a fekete márciusra van magyarázat, 

hogy kik provokálták, kik nyertek belőle, ám az úzvölgyi történésekre már nehezebb választ 

találni. Kifejtette, a románok azt hiszik, amikor a magyarok anyanyelv- és 

szimbólumhasználat jogát kérik, valami el akarnak venni tőlük, miközben a magyarság azt 

érzi, a többség asszimilációra törekszik. Mi nem akarunk egy más országot, Romániából 

akarunk jobbat, ezt együtt kell megépíteni” – mondta Kelemen Hunor. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56862
http://itthon.transindex.ro/?hir=56862
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-egyhaz-vedoszarnyai-ala-kerult-a-bolyai-farkas-gimnazium
https://szekelyhon.ro/aktualis/alvilagi-csoportok-iranyitjak-romaniat-antal-arpad-szerint
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-magyar-es-roman-ifjusagi-vezetok-elott-nem-biralni-kell-orban-viktort-hanem-lemasolni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-magyar-es-roman-ifjusagi-vezetok-elott-nem-biralni-kell-orban-viktort-hanem-lemasolni
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Nagy József távozik a Hídból, Sólymos László lemond a párton belüli pozícióiról 
2019. szeptember 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A volt EP-képviselő a mai nap bejelentette kilépését a Híd pártból, és csatlakozott az 

Összefogás Mozgalomhoz. "Az utolsó pillanatokig bíztam abban, hogy a Híd párt szűk 

vezetése az együttműködés elutasítása helyett megváltoztatja hozzáállását és a szombati 

kongresszuson történhet egy felelős, pozitív fordulat. Mivel a jelzések az ellenkezőjét 

mutatják, tekintettel a holnapi, a választásokat előkészítő országos közgyűlésre, ma 

bejelentettem a kilépésemet a pártból, felajánlva az összes pártbeli tisztségemet azoknak, akik 

úgy gondoljak, hogy együttműködés nélkül is lehet parlamenti képviselete a magyar 

kisebbségnek.” 

 

Későbbre halasztották a Magyar Tanács alakuló ülését 
2019. szeptember 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A közhangulatra való tekintettel nem szeptember 28-án, hanem december 8-án kerül 

megrendezésre a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által szervezett Magyar Tanács ülése. A 

magyartanacs.sk weboldal és a regisztrációs linkek továbbra is üzemben maradnak, ahogy a 

részletes program és a kapcsolódó írások is fokozatosan bővülnek majd, a találkozó helyszíne 

pedig Érsekújvár marad. A Kerekasztal szándéka létrehozni egy olyan intézményi hátteret, 

mely a felvidéki magyar közösség problémáival és azok orvoslásával foglalkozik, valamint fő 

közösségi fórumként, egyfajta „kis parlamentként” szolgál. Miután azonban a nyilvánosság a 

közelmúltban több kisebbségi politikai jellegű kezdeményezéssel is találkozhatott, a 

Kerekasztal nem szándékozik tovább növelni az ezzel kapcsolatos zavarodottságot és 

esetenkénti frusztrációt. 

 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyarokat díjazott a Nagyszombati Kerületi 
Önkormányzat 
2019. szeptember 13. – Ma7.sk 

Kivételes személyiségek és csoportosulások vehettek át díjat Nagyszombat Kerületi 

Önkormányzatától. A képviselők, a megye elnöke és alelnökei ünnepélyes gálaest keretében 

köszöntötték az oktatásügy, kultúra, egészségügy, szociális ügyek, közlekedés területén és a 

polgári társadalom építése során profi teljesítményt nyújtóknak inspiráló hozzáállásukat és 

kiváló munkájukat. A díjazottak között jeles teljesítményt nyújtó mátyusföldi és csallóközi 

magyar szakemberek is szerepelnek. A díjátadóról Berényi Józseffel, Nagyszombat megye 

alelnökével beszélgettünk, aki elmondta, ebben a választási időszakban átalakult a díjazási 

rendszer Nagyszombat megyében. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nagy-jozsef-tavozik-a-hidbol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nagy-jozsef-tavozik-a-hidbol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kesobbre-halasztottak-a-magyar-tanacs-alakulo-uleset
https://ma7.sk/tajaink/kiemelkedo-teljesitmenyt-nyujto-magyarokat-dijazott-a-nagyszombati-keruleti-onkormanyzat
https://ma7.sk/tajaink/kiemelkedo-teljesitmenyt-nyujto-magyarokat-dijazott-a-nagyszombati-keruleti-onkormanyzat
https://ma7.sk/tajaink/meg-tobb-gyerek-elegedett-szulok-elegedett-pedagogusok
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Még több gyerek, elégedett szülők, elégedett pedagógusok 
2019. szeptember 13. – Ma7.sk 

Újabb egyházi oktatási intézménnyel gazdagodott az Ung-vidék. Ezúttal közvetlenül az ukrán-

szlovák határ mentén, Nagyszelmencen avattak egy görög katolikus óvodát, amelynek 

működése szeptember első munkanapján indult. Egy egészen különleges létesítményt 

képzeljenek maguk elé, amelyet Szabó Zsolt tisztelendő úr mutat be. „2017 mérföldkőnek 

bizonyult az óvodaalapítás szempontjából, mi a Kárpát-medencei óvodafejlesztés második 

üteméhez csatlakoztunk, miután az önkormányzat beleegyezését adta az ötlet 

megvalósításához.” 

 
Őry Péter: Egymásra vagyunk utalva 
2019. szeptember 13. – Ma7.sk 

Vészesen fogy az idő, miközben továbbra is az együttműködés formájának keresése zajlik a 

választók megszólítása, azaz a jövőkép megadása helyett – véli Őry Péter, az MKP Országos 

Tanácsának elnöke, aki szerint az egyetlen magyar lista csakis akkor lehet sikeres, ha az MKP 

szavazói mellé felsorakoztatható a Híd politikájából kiábrándultak és a politikumtól 

elfordulók egy része is. 

 

Forró Tibor lett a Progresszív Szlovákia magyar platformjának elnöke 
2019. szeptember 13. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Miután augusztus 26-án Komáromban a Progresszív Szlovákia bejelentette a magyar 

platformjának megalakulását, azonnal megkezdték a munkálatokat az első gyűlés 

előkészítésére a deklarációt aláírók bevonásával. A szeptember 12-ei, dunaszerdahelyi 

találkozón a legfontosabb napirendi pont a PS magyar platformjának elnökválasztása volt. 

Forró Tibor mérnök, gútai városi képviselő, a helloGúta elnöke, volt polgármester-jelölt nem 

talált kihívóra a választáson, és ellenszavazat nélkül választotta őt vezetőjévé a magyar 

platform. A gyűlésen az alelnökök személyéről is döntöttek. 

 

Simon az MKP-ról és az Összefogásról: Még nincs egyezség 
2019. szeptember 13. – Körkép 

Simon Zsolt parlamenti képviselő, a Magyar Fórum elnöke szerint „ma még nincs egyezség 

arról, hogy a Magyar Fórum és az MKP közösen indulna a 2020-as választásokon az 

Összefogás listáján”.   Ezt a lehetőséget Nagy József most-hidas politikus vetette fel korábban, 

aki ma már hivatalosan is bejelentette, hogy kilép a Most-Hídból, a jövőben pedig az 

Összefogásnál képzeli el a folytatást.   Simon szerint egyelőre az sem biztos, hogy az 

Összefogást egyáltalán sikerül pártként bejegyeztetni. A mozgalom jelenleg is gyűjti az 

aláírásokat, a szükséges 10 ezer érvényes (!) szignó összegyűjtésére már csak kevesebb, mint 

három hét áll rendelkezésére. 
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https://ma7.sk/tajaink/meg-tobb-gyerek-elegedett-szulok-elegedett-pedagogusok
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ory-peter-egymasra-vagyunk-utalva
https://www.bumm.sk/belfold/2019/09/13/forro-tibor-lett-a-progressziv-szlovakia-magyar-platformjanak-elnoke
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/13/simon-az-mkp-rol-es-az-osszefogasrol-meg-nincs-egyezseg/
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Hogyan biztosítható a magyar érdekképviselet? 
2019. szeptember 14. – Ma7.sk 

A kérdés az elmúlt hónapokban közhelyszerűvé vált, de minden kétséget kizáró válasz a mai 

napig nem született. Az egyre átláthatatlanabb politikai térben csak még inkább fokozódik a 

választók tanácstalansága, elbizonytalanodása, miközben a megoldás kimunkálásához 

rendelkezésre álló idő mindinkább fogy. Az egység, az összefogás szándékával létrejövő új 

kezdeményezések a politikai osztály hibáit próbálják orvosolni tiszteletet érdemlő polgári 

öntudattal, miközben a professzionális politika eszköztárát használva ők maguk sem 

magabiztosak. 

 

Bugár alatt omladozik a Híd és már Világit is belekeverte 
2019. szeptember 14. – Ma7.sk, Körkép 

A Most-Híd szombaton kongresszust tartott, amelyen Agócs Attilát és Peter Krajňákot 

választották meg alelnöknek, de a párt elnöke kijelentéseivel szerette volna elérni, ha másról 

szólnak majd a hírek. Bugár Béla ugyanis újságíróknak arról beszélt, a választási listájukat 

még nem zárták le, azt csak két héttel a lista leadása előtt fogják megtenni. Addig még van 

lehetőség a tárgyalásra szerinte az MKP-val és más pártokkal is.  "Az elején a lista felét 

ajánlottuk fel nekik, ma már kevesebb lenne" - mondta a pártelnök, aki szerint a tárgyalás az 

MKP-val korrekt volt és fontosnak tartja, hogy a pártok nem támadják egymást. 

 

Az Összefogás nem kíván a leszerepelt politikusokkal foglalkozni 
2019. szeptember 15. – Ma7.sk 

Bugár Béla elutasította a magyar összefogást és most összeesküvés-elméleteket gyárt az 

Összefogás mozgalom megalakulásával kapcsolatban. Mozgalmunk nem kíván a magyar 

választókat egyre kevésbé megszólító politikusokkal foglalkozni, ám kötelességünknek 

érezzük, hogy reagáljunk a Híd elnökének pártja szombati közgyűlése után tett kijelentéseire, 

áll abban a reakcióban, amit Mózes Szabolcs juttatott el a Ma7.sk szerkesztőségébe. 

 

„Aki nem tudja merre tart, azt oda vezetik, ahová akarják” – közgyűlést tart az 
Új Egység Mozgalom 
2019. szeptember 15. – Felvidék Ma 

Szeptember 28-án 11 órai kezdettel Ipolyszakálloson tartja meg második közgyűlését az Új 

Egység Mozgalom, amely az elnökség felállítását és a szervezet strukturális felépítését tűzte ki 

célul. Elvi kérdések tisztázására is sor kerül, így meghatározzák a mozgalom preambulumát a 

korábban elfogadott 7 alapelvre, és a Himnuszunk a Szabadságunk csoport által 

megfogalmazott érdekvédelmi alapvetésekre építve. A jelenlegi politikai helyzetre a Sütő 

András által megfogalmazott irányvonal mentén kíván reagálni a szerveződés, azaz: „Aki nem 

tudja, merre tart, azt oda vezetik, ahová akarják! Az Új Egység Mozgalom tudja, merre tart és 

mit akar, ezért sem vagyunk hajlandók oda  vezettetni magunkat, ahová az elmúlt 30 év, de 

kifejezetten az utolsó 10 év érdekképviselete vezetett, vagyis annak zsákutcájába besétálni!” – 

olvasható a mozgalom a Felvidék Ma szerkesztőségébe eljuttatott közleményében. 
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https://ma7.sk/kozelet/hogyan-biztosithato-a-magyar-erdekkepviselet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-alatt-omladozik-a-hid-es-mar-vilagit-is-belekeverte
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-osszefogas-nem-kivan-a-leszerepelt-politikusokkal-foglalkozni
https://felvidek.ma/2019/09/aki-nem-tudja-merre-tart-azt-oda-vezetik-ahova-akarjak-kozgyulest-tart-az-uj-egyseg-mozgalom/
https://felvidek.ma/2019/09/aki-nem-tudja-merre-tart-azt-oda-vezetik-ahova-akarjak-kozgyulest-tart-az-uj-egyseg-mozgalom/
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Kihasználják a magyar felsőoktatási lehetőségeket a vajdasági fiatalok 
2019. szeptember 14. – Pannon RTV  

39 gólyát üdvözöltek péntek este a magyarországi Szent István Egyetem Zentai Konzultációs 

Központjának tanévnyitóján. Az intézményben kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök 

szakon tanulhatnak tovább a hallgatók. Megtelt a Zentai Magyar Kamaraszínház gólyákkal, 

hallgatókkal, tanárokkal és vendégekkel a tanévnyitó alkalmából. Az idén sok az elsős a Szent 

István Egyetem Zentai Konzultációs Központjában. Sokakat vonz az egyetemi diploma. 

 
Lélek vagyok, élni szeretnék 
2019. szeptember 16. – Magyar Szó  

Tóth Péter Lóránt Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából 

augusztus 31-én elindult Borból, hogy gyalogosan végigjárja annak az erőltetett menetnek az 

útvonalát, amit egykoron Radnóti és munkaszolgálatos társai is megtettek. Szeptember 13-án, 

pénteken érkezett meg újvidéki megállójához, ahol délben a Mihajlo Pupin Villamossági 

Középiskola dísztermében tartott verses előadást, mind a Pupin iskola diákjainak, mind a 

gimnáziumból és a művészeti középiskolából érkező diákoknak. 

 

Isten áldását kérték a diákokra Bácsfeketehegyen 
2019. szeptember 15. – Pannon RTV  

Isten áldását kérték a diákokra és az új tanévre a bácsfeketehegyi református egyházban a 

tanévnyitó istentiszteleten. A településen már hagyománya van ennek az eseménynek. Az 

iskola magyar diákjai mind részt vesznek rajta, tanáraikkal és szüleikkel, nagyszüleikkel 

együtt. Harangszó mellett együtt vonultak be a templomba a bácsfeketehegyi magyar 

általános iskolás diákok a templomba a tanévnyitó istentiszteletre. Ez az alkalom rendhagyó 

abban, hogy a gyerekek is részt vesznek a szolgálatban szavalatokkal és zenei előadásukkal. 

 

Szüreti napok Bácsfeketehegyen 
2019. szeptember 14. – Vajdaság MA 

Idén már 48. alkalommal került megrendezésre a szüreti napok rendezvénysorozata 

Bácsfeketehegyen. Hagyományos szüreti néptáncos felvonulás, népzenei koncert, szőlészek 

évértékelője, főzőverseny, mustkóstoló, jurta állítás, kun játékok, íjász verseny gyerekeknek, 

népzenei koncert és sok egyéb vonzó program várta az érdeklődőket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kihasznaljak-magyar-felsooktatasi-lehetosegeket-vajdasagi-fiatalok
https://www.magyarszo.rs/hu/4093/vajdasag_ujvidek/208028/L%C3%A9lek-vagyok-%C3%A9lni-szeretn%C3%A9k.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4093/vajdasag_ujvidek/208028/L%C3%A9lek-vagyok-%C3%A9lni-szeretn%C3%A9k.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/isten-aldasat-kertek-diakokra-bacsfeketehegyen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24130/Szureti-napok-Bacsfeketehegyen.html
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Az ukrajnai változásokra történő felkészülésről tanácskozott a KMKSZ 
választmánya Beregszászon 
2019. szeptember 14. – karpatalja.ma 

A közeljövőben Ukrajnában várható rendkívül jelentős politikai és közigazgatási változásokra 

történő felkészülésről tanácskozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

választmánya szombaton Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

tartott tanácskozáson Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vázolta az idei ukrajnai elnök- és 

parlamenti választások után kialakult helyzetet és az országban, valamint Kárpátalján 

várható gyökeres változásokat, illetve azok várható hatásait a kárpátaljai magyarság életére. 

 

II. Jótékonysági Rózsa bál és gasztronómiai bemutató Beregszászban 
2019. szeptember 14. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága második alkalommal szervezte meg Jótékonysági 

Rózsa bálját, melyet gasztronómiai bemutatóval és ételkóstolóval kötöttek egybe. A 

rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A 

Magyarország Beregszászi Konzulátusával közösen szervezett est bevételéből nehéz sorsú 

gyermekeknek szerveznek egy örömteli napot. 

 

Originaltól Omegáig a XXIV. Kárpátaljai Magyar Zenésztalálkozón 
2019. szeptember 15. – karpatalja.ma 

Nem mindennapi élményben részesült a kárpátaljai közönség szeptember 14-én a Vérke-parti 

városban. A 24. alkalommal megszervezett Kárpátaljai Magyar Zenésztalálkozón 

Magyarország és Kárpátalja könnyűzenei életének jeles képviselő léptek színpadra. Az 

eseményt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezte a beregszászi 

Barátság Stadionban. 

 

Pannon gasztronómiai fesztivál a kastélyparkban 
2019. szeptember 14. – volksgruppen.orf.at 
A kismartoni Herbstgold Fesztivál első hétvégéjén, szeptember 14-15-én kerül megrendezésre 

a PAN O’GUSTO Pannon gasztronómiai fesztivál. A kastélyparkban álló Orangerie a pannon 

tájon végigkalauzoló kulináris felfedezőút helyszíne, ahol fenséges ételek és kitűnő borok 

osztrák és magyar készítői mutatják be és kóstoltatják termékeiket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/z-ukrajnai-valtozasokra-torteno-felkeszulesrol-tanacskozott-a-kmksz-valasztmanya-beregszaszon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/z-ukrajnai-valtozasokra-torteno-felkeszulesrol-tanacskozott-a-kmksz-valasztmanya-beregszaszon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ii-jotekonysagi-rozsa-bal-es-gasztronomiai-bemutato-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/originaltol-omegaig-a-xxiv-karpataljai-magyar-zenesztalalkozon/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3012907/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. szeptember 14. – Duna World 

 

Ma műsorunkban egy kicsit rendhagyó módon egy megható, ugyanakkor példaértékű 21. 

századi történet elevenedik meg egy félig holland, félig magyar lány életén keresztül. A kisfilm 

azt az utat járja végig, hogy a kitartó identitáskeresés,  a magyar népzene és néptánc iránti 

rajongás Hollandiából hogyan vezet el egy fiatal lányt Magyarországra. 

 

 

Térkép 

2019. szeptember 14. – Duna World 

 

A szeptember nem csak a nyár végét jelzi, hanem az iskolakezdést is. A Rákóczi Szövetség- 

amióta elindult a magyar iskolaválasztást támogató programja, minden tanévkezdéskor, 

Kassán a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskolában kezdi ösztöndíjainak átadását. Az 

iskolakezdéskor 9ezer külhoni magyar diákot köszönt a Rákóczi Szövetség, egyúttal 

szüleiknek is kifejezve elismerését és köszönetét a magyar iskolaválasztásért. 

 

A gyönyörű erdélyi városhoz , Nagyszebenhez számos magyar tudós, író, zeneművész és 

képzőművész élete kapcsolódik. Az Ő örökségüket viszi tovább a magyarokat összekötő HÍD 

Egyesület. A sok embert megmozgató rendezvényeikkel találkozási lehetőséget teremtenek a 

dél-erdélyi szórványban élőknek. Ugyanakkor  más nemzetiségűeknek is szívesen 

megmutatják a magyar kulturális értékeket.  

 

A következő riportunkban egy olyan különleges dolgot mutatunk Önöknek, amelyről 

bevallom, eddig  nem nagyon hallottam.  Elöljáróban annyit, hogy a Kárpát- medencében 

ritkaságnak számít. A helyszínünk Gyergyószárhegy, a főszereplőnk egy méhész és a felesége, 

akik az átlagosnál több segítőkészséggel vannak megáldva.  

  

Kanyarodjunk vissza egy kicsit a szeptemberi iskolakezdéshez, amelynek kapcsán több 

magyarországi segélyszervezet juttat el adományokat a határon túli területekre. Kárpátalja  

településein tanszerekkel és iskolai felszerelésekkel támogatták a rászoruló kisdiákokat. Az 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-09-14-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-09-14-i-adas-2/
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adományozók az állami támogatás nélkül működő gyermekotthonok lakóiról sem feledkeztek 

meg.  

 

Rövid híreink következnek. Négy kárpátaljai református gimnázium ünnepi tanévnyitóján 

átadták a magyar kormány támogatásával felújított nagydobronyi líceumot..  

 

Magyar bölcsőde nyílt Nagyváradon anyaországi támogatással. A hiányt pótló épület 

környékén játszótereket is kialakítottak. 

 

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit az Országházban. A díj a 

hagyományokat tisztelő, de napjaink kihívásainak is megfelelő, kiemelkedő minőségű 

értékek,termékek és szolgáltatások védjegye. 

Az Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiváljával,  illetve a HolnapUtán Fesztivállal,  

valamint számos kiegészítő programmal várja nézőit a nagyváradi Szigligeti Színház az új 

évadban.   

 

Felvidéken a Garam mentén találtunk egy csodálatos levendula kertet. Egy édesanya és a fia 

hozta létre azzal a céllal, hogy segítségével kiegészítsék rokkantsági nyugdíjukat. A 

nehézségek ellenére igyekeznek teljes életet élni. Munkabírásuk és elszántságuk bámulatos. 

Kis levendulás kertjük kapuját  minden nyáron egy napra kitárják az érdeklődők előtt. 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 13. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli Trócsányi László jelölését a bővítés- és 

szomszédságpolitikáért felelős uniós biztosi tisztségre. Ukrajna legfontosabb külpolitikai célja 

az EU-s integráció, ennek érdekében Kijevnek fel kell hagynia a kisebbségi jogszűkítéssel, és 

kompromisszumos megoldásokat kell találni, hangsúlyozza Brenzovics László. 

  

A jövő februári parlamenti választásra készülő Összefogás mozgalomban az aláírásgyűjtés 

mellett folyamatosan zajlanak a szakmai egyeztetések. Miután a mozgalom elindítói a 

fiatalabb generációkból kerültek ki, programjukban meghatározó szerepet szánnak az ifjúsági 

és - a hozzá szorosan kapcsolódó - oktatási kérdéskörnek. A munkát Bajcsi Ildikó történész, a 

Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásának elnöke irányítja.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-13_18-02-12&enddate=2019-09-13_18-40-12&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-13_18-02-12&enddate=2019-09-13_18-40-12&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 16. 
12 

  

A magyar kormány támogatásával Erdély-szerte épülnek szolgálati lakások azzal céllal, hogy 

ily módon is ösztönözzék a  magasan képzett szakembereket a  szülőföldön maradásra. Az 

erdélyi partner, a marosvásárhelyi székhelyű Studium-Prospero Alapítvány ezt a programot 

20 évvel ezelőtt indította. A gyergyószentmiklósi lakásátadásról  Oláh-Gál Elvira küldött 

összeállítást. 

  

Október elsejéig lehet jelentkezni a Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázatára, amely 

keretében anyagi hozzájárulást és szervezési támogatást nyújtanak kárpát-medencei 

középiskolák számára október 23-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan diákjaikat egy másik 

kárpát-medencei országban lévő iskolához szeretnék utaztatni, hogy ott közösen 

emlékezzenek az 1956-os forradalomra. Pályázni készül a Bartók Béla Líceum két osztálya is 

– mondta el az iskola igazgatója, Erdei Ildikó. 

  

Kiváló az Óbudai Egyetem együttműködése a külhoni felsőoktatási intézményekkel. A 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskolával például 17 éve közösen rendezik meg az intelligens 

mérnöki rendszerekről szóló hagyományos konferenciasorozatot. Az idei háromnapos 

rendezvény tegnap kezdődött meg Szabadkán. Ezen egyetemi hallgatók számolnak be 

kutatási eredményeikről, újításaikról.  Az együttműködésről elsőként Kovács Leventét, az 

Óbudai Egyetem rektorát kérdezte Németh Ernő. 

 

Lukácsfalván kettős ünnepet ültek a közelmúltban: a templombúcsút és a XV. 

Paradicsomnapot tartották meg. Ez utóbbival kicsi faluként nagyot mertek álmodni. Alkalmat 

teremtettek arra, hogy a termelők találkozzanak, a kapcsolatokat tovább tudják ápolni és 

építeni egymással és nemcsak a közvetlen közelükben élőkkel, hanem az anyaországi 

testvértelepüléseikkel is.  

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 14. – Kossuth Rádió 

 

Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész bár a 48-as honvédok hagyományait őrzi, 

mégis szobraival harcol. Prométeuszként ábrázolja  az Úz-völgyi kiállást és vallja: a 

művésznek az a dolga ebben a világban, hogy fényt és világosságot hozzon az embereknek. 

Oláh-Gál Elvira beszélgetett a művésszel abból az alaklomból, hogy Áder János köztársasági 

elnök Aug. 20-ka alkalmával   Arany Érdemkereszttel ismerte el Vetro András munkásságát. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-14_19-05-00&enddate=2019-09-14_19-45-00&ch=mr1
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10 év - 10 mesekönyv híres pozsonyiakról, illetve olyan személyiségekről, aki ebben a 

városban alkottak. Kempelen Farkas, Lechner Ödön, Bartók Béla – csak néhány név azok 

közül, akikről már megjelentek a mesék. A legújabb mesekönyv főszereplője Rómer Flóris 

bencés szerzetes, a magyar régészet atyja, könyvtár- és múzeumalapító, egyetemi tanár. A 

könyvet a Lakatos utcában álló Rómer-házban mutatták be. A szerzőt, Szalay Zoltánt Haják 

Szabó Mária kérdezte. 

 

Azt ma még nem tudhatjuk, hogy Szalay Zoltán Rómer Flórisról szóló pozsonyi mesekönyve 

eljut-e a Délvidékre, például a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

könyvtárába is. Az azonban biztos, hogy az egyesület könyvtárnak csak bővült, gyarapodott a 

könyvállománya az évek során. Minden bizonnyal a már 74 éve működő könyvtárban 

található a legtöbb magyar könyv a város területén. Kónya-Kovács Otília riportja. 

 

Megújul a nagyváradi Szigligeti Színház teljes színpada és technikája. Ezért most decemberig 

más-más tereket használnak produkcióikhoz és ehhez igazodva alakították ki az évad 

programját is. Az előttünk álló színházi évadról kérdezte a társulatok vezetőit és a Szigligeti 

Színház főigazgatóját munkatársunk, Ionescu Nikolett. 

 

  

Határok nélkül 

2019. szeptember 15. – Kossuth Rádió  

 

2018-ban a Szerbiai Gazdasági Kamara legeredményesebb vállalkozónak járó díját a fémipar 

területén Micsiz József, az adai Termometal Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója kapta 

meg. A cég 1986-ban egyszemélyes kályhagyártó vállalkozásként indult, ma pedig az 570 

alkalmazott nyugati autóipari cégeknek készít alkatrészeket. Micsiz József igyekezett a 

kihívásokból is előnyt kovácsolni, s mindig több lábon állni. Mint mondja, a magyar kormány 

délvidéki gazdaságfejlesztő programja eddig még soha nem tapasztalt lehetőségeket kínál a 

vajdaságiaknak. A cégtulajdonossal Németh Ernő beszélgetett. 

 

Vajdaságban a magyar kormány által pénzelt gazdaság és térségfejlesztési programnak 

köszönhetően eddig több mint tízezer magyar család részesült a szülőföldön maradást segítő 

támogatásban. Köztük vannak a méhészek is. A bácsfeketehegyi Török Attila és felesége 

Erzsébet több mint 250 méhcsaládot tartanak. Velük beszélgetett Ternovácz István. 

 

Tudják kedves hallgatóink hogy miért nem táncolnak a japánok páros táncot? Avagy miért 

szeretik? Ha érdekli Önöket hallgassák Oláh-Gál Elvira beszélgetését Fazakas János 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-15_18-02-00&enddate=2019-09-15_18-40-00&ch=mr1
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néptáncoktatóval, a Maros Művész Együttes nyugalmazott táncosával, akit Augusztus 20-ka 

alkalmával Ezüst Érdemkereszttel tüntetett ki a köztársasági elnök.  

 

Indul a harmincötödik bogáncsos év! Abban semmi nem változott, hogy idén is várják a 

néptánc és népzene iránt érdeklődő gyerekeket. Hogy mi minden változott 35 év alatt, arról 

Szilágyi Szabolcs kérdezte Könczei Csongort, a Bogáncs-Zurboló egyesület művészeti 

vezetőjét.   

 

Húsz nyár az alkotásról. Felvidéken húsz éves a rozsnyói Malom nemzetközi alkotótábor. 

Önkormányzati, majd civil összefogással szervezett művésztelep,  két évtized alatt, mintegy 

70 képzőművészt látott vendégül és az itt készült alkotások, kiállítások  a  város művészeti 

életét gazdagították. A jubiláló, nyár végi rendezvény visszatért eredeti helyszínére a 

hangulatos Rozsnyó-fürdői Villába, s az itt született alkotásokból, már készül a 20. Malom 

kiállítás, amely az őszi Városnapok rendezvénysorozatát gazdagítja. A 20. Nemzetközi Malom 

alkotótáborban 15 alkotóművész vett részt. 

 

 

 

 


