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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: a Kárpát-medencei létezéshez nélkülözhetetlen a magyar nyelv 
2019. szeptember 16. – MTI, Híradó, Hír Tv, Ma7.sk, Pannon RTV 

A magyar nyelv fontosságát emelte ki a Kárpát-medencei létezés szempontjából a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hétfőn Gödöllőn, a Szent István Egyetem 

tanévnyitó ünnepségén. „Akkor tudunk Kárpát-medencei méretben létezni”, kulturálisan, 

szellemileg és gazdasági értelemben is, „ha nem hagyjuk, hogy szétessen a magyar nyelv” – 

mondta Semjén Zsolt. A gondolkodás és a nyelv egymástól elválaszthatatlan: nem lehet 

gondolkodni valamin, amit nyelvileg nem tudunk kifejezni – tette hozzá a politikus. 

Megjegyezte: nem mindegy, hogy az a nyelv, amelyet a gondolkodáshoz használunk, milyen 

minőségű, és az sem mindegy, hogy anyanyelv vagy tanult nyelv. 

 

Szili: a Csemadok az összefogás megjelenítője a Felvidéken 
2019. szeptember 16. – MTI, Körkép, PestiSrácok 

A Csemadok az összefogás megjelenítője a Felvidéken – jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott hétfőn Pozsonybanm a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-

kulturális szervezete megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.   Az 

ünnepséget a pozsonyi Prímás Palotában tartották. A rendezvény vendégeivel – akik közt 

ismert közéleti személyiségeket és politikusokat egyaránt látni lehetett – megtelt a történelmi 

épület tükörterme.   A miniszterelnöki megbízott felidézve a Csemadok megalakulásának 

körülményeit, rámutatott: a szervezet kezdetekben azt biztosította, hogy a lakosságcsere által 

“lefejezett” felvidéki magyarságnak legyen egy, a kultúrát ápoló értelmiségi közege, s így is 

segítse a közösség megmaradását és identitásának megőrzését. A Csemadok több egykori és 

jelenkori neves tagját, ismert kulturális személyiségét említve rámutatott: vannak akik 

évtizedeken keresztül szilárd támaszt adtak és adnak nemcsak a felvidéki magyarságnak, de 

nemzeti szinten a magyarságnak is, a közös érdek, a közös nemzeti identitás megőrzésének 

céljával. 

 

Programsorozat a Rákóczi-szabadságharc emlékére a Hadtörténeti Múzeumban 
2019. szeptember 16. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Több programot is kínál a következő hetekben a Rákóczi-szabadságharc emlékéve alkalmából 

a Rákóczi Emlékév Testület támogatásával a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum. Október végén útjára indítják a Rákóczi Expresszt is. Az MTI-hez 

eljuttatott közlemény szerint pénteken 19 órától a múzeum márványtermében Rákóczi 

témájú “HadTörténész Sörestre” várják a látogatókat. Az egész estés előadássorozat a kuruc 

korba kalauzolja el a téma iránt érdeklődőket. 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/16/semjen-a-karpat-medencei-letezeshez-nelkulozhetetlen-a-magyar-nyelv
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/09/16/szili-a-csemadok-az-osszefogas-megjelenitoje-a-felvideken/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/programsorozat-a-rakoczi-szabadsagharc-emlekere-a-hadtorteneti-muzeumban/
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RMDSZ-es illetékesek lemondását követeli az EMNP a hibás hatodikos 
tankönyvek miatt 
2019. szeptember 16. – Krónika 

Kovács Irén Erzsébet oktatási államtitkár és Szabó Ödön parlamenti képviselő lemondását 

követeli az EMNP annak nyomán, hogy hibás, ő és ű betű nélküli magyar nyelv- és 

irodalomtankönyvek kerültek a hatodikosok asztalára. Az alakulat szerint a román oktatási 

minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinetjének élére az RMDSZ által 

delegált szakember ismét magára hagyta a magyar szülőket és diákokat, és sokadszorra tesz 

tanúbizonyságot arról, hogy képtelen megbirkózni feladataival, és alkalmatlan a magyar 

diákok érdekeinek védelmére. „Az a tény, hogy a hatodikosoknak szánt magyar nyelv- és 

irodalom tankönyvekből kimaradt az ő és ű betű, értelmetlen zagyvasággá változtatva a drága 

pénzen kinyomtatott tankönyvek szövegét, jól tükrözi, hogy egy ilyen banális feladat, mint 

egy már kiadott tankönyv hibátlan újra nyomtatása is meghaladja az államtitkár asszony és 

csapata kompetenciáit. (...) Jól illeszkedik ugyanakkor a sorba ez az eset, hiszen az RMDSZ 

oktatási korifeusai évtizedek óta képtelenek megoldást találni a magyar diákok tankönyvekkel 

történő ellátásának problémarendszerére, és gyakorlatilag minden évre jut egy a szülők, a 

diákok és a pedagógusok idegeit borzoló botrány” – szerepel az EMNP országos elnökségének 

hétfői közleményében.  

 

Rekordszámú magyarországi cég mutatkozott be az aradi Agromalim 
szakkiállításon 
2019. szeptember 16. – MTI, Krónika 

Rekordszámú, összesen huszonkét magyarországi partnerének biztosított bemutatkozási 

lehetőséget a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. az idén 30. 

alkalommal megrendezett aradi Agromalim agrár- és élelmiszeripari szakkiállításon. A 

kollektív nemzeti standon bemutatkozó magyar vállalkozások termékportfóliója az agráripar 

szinte valamennyi szegmensét lefedte, bemutattak egyebek mellett kiváló minőségű borokat, 

prémiumkategóriás élelmiszereket, mezőgazdasági kisgépeket, takarmányokat, valamint 

különböző speciális mérőműszereket is a vasárnap zárult négynapos rendezvényen.  

 

Nem tolakodtak a külföldi románok – Kevesebb mint százezren regisztráltak 
előzetesen az államfőválasztás előtt 
2019. szeptember 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Nem mozgósította a külföldön élő román állampolgárokat az a lehetőség, hogy, a 

szavazópolgárok feltorlódását elkerülendő, előzetesen regisztrálhattak a novemberi 

államfőválasztásra: a vasárnap éjfélkor lejárt határidőig az Állandó Választási Hatóság (AEP) 

adatai szerint csupán 41 003-an jelezték, hogy levélben kívánnak szavazni, míg 38 944-en 

iratkoztak fel valamely külföldi szavazókörben azzal, hogy ott szeretnék leadni a voksukat. A 

legóvatosabb becslések is mintegy hárommillióra teszik a külföldön élő és munkát vállaló 

román állampolgárok számát. A legtöbben – mintegy egymillióan – Olaszországban élnek, de 

hatalmas számú román él Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Németországban is. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-es-felelosok-lemondasat-koveteli-az-emnp-a-hibas-tankonyvek-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-es-felelosok-lemondasat-koveteli-az-emnp-a-hibas-tankonyvek-miatt
https://kronikaonline.ro/gazdasag/rekordszamu-magyarorszagi-ceg-mutatkozott-be-az-aradi-agromalim-szakkiallitason
https://kronikaonline.ro/gazdasag/rekordszamu-magyarorszagi-ceg-mutatkozott-be-az-aradi-agromalim-szakkiallitason
https://kronikaonline.ro/kulfold/nem-tolakodtak-a-kulfoldi-romanok-n-kevesebb-mint-szazezren-regisztraltak-elozetesen-az-allamfovalasztas-elott
https://kronikaonline.ro/kulfold/nem-tolakodtak-a-kulfoldi-romanok-n-kevesebb-mint-szazezren-regisztraltak-elozetesen-az-allamfovalasztas-elott
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Novák Levente: egy jól működő RMDSZ-szervezet ajtaja mindig nyitva áll a 
segítséget kérő emberek előtt  
2019. szeptember 16. – maszol.ro 

Egy jól működő helyi RMDSZ-szervezet ajtaja mindig nyitva áll az emberek előtt, és segít a 

problémáik megoldásában – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban az RMDSZ területi 

szervezetekért felelős új ügyvezető alelnöke. Novák Levente szerint a városi szervezet körüli 

problémák ellenére lehet újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek. 

 

Így alakult volna a magyar osztályok helyzete, ha már idén szigorítanak a 
líceumi felvételin  
2019. szeptember 16. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A kolozsvári Bálványos Intézet lemodellezte, hogy a romániai magyar oktatásban idén hogyan 

alakultak volna a beiskolázási számok, ha kizárólag azok a diákok nyerhettek volna felvételt 

líceumi osztályokba, akik 5-ös feletti átlaggal rendelkeznek. A kutatóműhely következtetései 

szerint a líceumi felvételit szigorító rendelet miatt a szórványtelepüléseken működő líceumok 

még veszélyeztetettebbé válnak, és újabb községi és kisvárosi iskolák szűnhetnek meg.  

 

Megnyitották a tanévet a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán 
2019. szeptember 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Közel 350 alap- és mesterképzéses hallgatót köszöntött hétfőn tizenkilencedik tanévnyitó 

ünnepségén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Kara. Az 

elsőévesek a számos jókívánság és megszívlelendő tanács után ünnepélyes eskütételt tettek, 

hivatalosan is megnyitva ezzel a tanévet. 

 

Egyre gyorsuló folyamat a kisebbségek nyelvi asszimilációja 
2019. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

A nemzetközi közösség tisztában van azzal, hogy a kisebbségi nyelvek eltűnése óriási 

kulturális veszteséget jelentene, és az Európai Unió illetékes intézményei folyamatosan arra 

hívják fel a tagországok figyelmét, hogy a nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzése és 

erősítése az emberiség közös ügye. Sajnálatos tény, hogy ezek az intések és ajánlások a napi 

politikában, a tévesen felfogott nemzetállam keretében, vagy akár a globalizáció rohamos 

terjeszkedése közben elsikkadnak – mondta az Énlaka Konferenciák hetedik kiadásán, 

szombaton megtartott előadásában Visy Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem professzora. 

 

A kormány prioritáslistáján a kisebbségi törvény – az RMDSZ szerint ez diverzió  
2019. szeptember 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Diverziónak nevezte Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, hogy a kormány 

a következő félév törvényhozási prioritásai közé sorolta a kisebbségi törvényt. A kulturális 

autonómiát és a szabad szimbólumhasználatot biztosító jogszabályt még 2005-ben 

terjesztette be az RMDSZ, azóta sem fogadták el. Ám most váratlanul felbukkant a Dăncilă-
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116505-novak-levente-egy-jol-m-kod-rmdsz-szervezet-ajtaja-mindig-nyitva-all-a-segitseget-ker-emberek-el-tt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116505-novak-levente-egy-jol-m-kod-rmdsz-szervezet-ajtaja-mindig-nyitva-all-a-segitseget-ker-emberek-el-tt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116522-igy-alakult-volna-a-magyar-osztalyok-helyzete-ha-mar-iden-szigoritanak-a-liceumi-felvetelin
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116522-igy-alakult-volna-a-magyar-osztalyok-helyzete-ha-mar-iden-szigoritanak-a-liceumi-felvetelin
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyitottak-a-tanevet-a-sapientia-emte-csikszeredai-karan-1
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyre-gyorsulo-folyamat-a-kisebbsegek-nyelvi-asszimilacioja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116547-a-kormany-prioritaslistajan-a-kisebbsegi-torveny-az-rmdsz-szerint-ez-diverzio
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kabinetnek az őszi parlamenti ülésszakra vonatkozó prioritáslistáján, amit szétküldtek a 

honatyáknak – tudta meg hétfőn a maszol.ro a politikustól. Korodi Attila emlékeztetett, hogy 

az RMDSZ korábban már többször kérte a kisebbségi törvény napirendre tűzését és 

elfogadását – legutóbb 2017-ben. „Ha a kormány szándéka most őszinte volna, üdvözölnénk a 

kezdeményezést. Viszont tudjuk, hogy sem politikai akarata, sem parlamenti többsége nincs 

ehhez. A szándék egyértelműen diverzió” – mondta a képviselőházi frakcióvezető.  

 

Magyar „igazságot” szolgáltatnának 
2019. szeptember 17. – Krónika 

Szeptember eleje óta nincs tolmács a kézdivásárhelyi bíróságon, ez akadályozza, hogy felső-

háromszékiek használják az anyanyelvüket az igazságszolgáltatásban. Ramona Savu, a 

bíróság elnöke tegnap a Krónika megkeresésére elmondta, minden követ megmozgatnak, 

hogy fordítót találjanak, aki pénzt is keres ugyan, de elsősorban a közösséget segíti 

munkájával.   

 
„Szabadulnának” Makkai Gergelytől 
2019. szeptember 17. – Krónika 

A Szabad Emberek Pártja meglépné Marosvásárhelyen, amit az RMDSZ eddig nem vállalt fel: 

a három önkormányzati képviselővel rendelkező „vegyes párt” egyik tanácsosa, Tatár Lehel 

Makkai Gergely alpolgármester leváltását kezdeményezné. Ha ezt megteszi, az RMDSZ 

vezetői sem zárkóznának el az ötlet támogatásától.   

 
Magyar napok fogyasztóvédelmi „körítéssel” 
2019. szeptember 17. – Krónika 

Eltúlzottnak tartja a fogyasztóvédelmi hivatal és a helyi román sajtó reakcióját Toró Tamás, a 

9. Brassói Magyar Napok szervezője, aki a Krónikának úgy fogalmazott: a lacikonyhát 

működtető vállalkozás „néhány hiányossága” nem árnyékolhatja be a rendezvény sikerét. A 

helyi román sajtó ugyanis „sokkoló” körülményekről számolt be Sorin Susanu 

fogyasztóvédelmi főfelügyelőt idézve, aki „rémálomszerű” állapotokról beszélt. A 

Brasovştiri.ro portál szerint a fogyasztóvédelmi hatóság 20 ezer lejes bírsággal sújtotta a 

Brassó főterén a magyar napok idején lacikonyhát működtető vállalkozót, sőt a tevékenységet 

is leállította. 

 

Cséfalvayová is otthagyja a Most-Hidat 
2019. szeptember 16. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Katarína Cséfalvayová a Szlovák Hírügynökség kérdésére reagálva megerősítette, hogy kilép a 

Most-Híd pártból és a parlamenti frakcióból is. A képviselő asszony úgy nyilatkozott, a párt 

már nem azokat az értékeket képviseli, amelyekkel ő személy szerint azonosulni tudna. 

Cséfalvayová, s erre ő maga is felhívta a figyelmet, már tavasszal fontolgatta, hogy kilépne a 

pártból. A koalíciós szerződés közelgő lejártára való tekintettel döntöttem úgy, hogy kilépek a 
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Most-Hídból, és nem kötöm össze velük a jövőmet a továbbiakban. Sajnos mind a frakció, 

mind a párt megszűnt képviselni azokat az értékeket, melyek számomra teljes 

mellszélességgel vállalhatóak.” 

 

Sólymos László: Nem aknáztunk ki minden lehetőséget az MKP-val való 
tárgyalás során 
2019. szeptember 16. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Kár, hogy a Most-Híd nem használt ki minden lehetőséget az MKP-val folytatott tárgyalások 

során és nem egyeztünk meg a választási koalícióról – vélekedik Sólymos László 

környezetvédelmi miniszter, aki a Most-Híd hétvégi kongresszusán lemondott a pártban 

betöltött funkcióiról. Az én véleményem elejétől fogva az volt, hogy mindent meg kell 

próbálnunk a megegyezésért. Ugyanis a Most-Híd és az MKP együttműködése lett volna az 

alapja annak, hogy a kisebbségeknek és a régióknak továbbra is erős parlamenti és 

kormányzati képviseletük legyen” - jelentette ki Sólymos, hozzátéve, hogy a párt országos 

tanácsa döntött így, ő pedig ezt tudomásul veszi. 

 

Bugár: Az MKP még mindig elindulhat a Híd választási listáján 
2019. szeptember 16. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Az MKP még mindig elindulhat a Híd választási listáján – jelentette ki Bugár Béla, a Híd 

elnöke pártja hétvégi kongresszusa után. Hozzátette, amíg nincs lezárva a jelöltlista, addig 

lehet tárgyalni. „Ha az MKP úgy dönt, hogy megpróbálja, örömmel vesszük. A tárgyalások 

elején a helyek felét ajánlottuk fel nekik a listán, most ez már kevesebb lenne. De még mindig 

itt van ez a lehetőség. Amíg nincs lezárva a lista, hajlandók vagyunk tárgyalni” – mondta. 

Bugár szerint a listát körülbelül két héttel a hivatalos leadási dátum előtt fogják lezárni, addig 

készek más pártokkal is egyeztetni. Fontosnak tartja, hogy az MKP-val folytatott megbeszélés 

korrekt volt és a pártok nem támadják egymást. 

 

Matovič: Nyitnikék... – Megnyitja az OĽaNO a listáját a kisebbségeknek 
2019. szeptember 16. – bumm.sk, Körkép 

Az OĽaNO ellenzéki mozgalom helyeket ajánl fel a jelöltlistáján a magyar, roma és ruszin 

kisebbség képviselőjelöltjeinek. Ezt hétfőn jelentette be a parlamentben Igor Matovič, a 

mozgalom elnöke. Hozzátette: a felmérések szerint a kisebbségi választók voksai a következő 

parlamenti választásokon elveszhetnek. Matovič rámutatott: a kisebbségek számaránya 

Szlovákiában mintegy 17 százalék, parlamenti képviseletük azonban jövőre lenullázódhat. 

Úgy véli, a 2020-as választások eredménye „szoros” lesz. „Ha igazi szlovák hazafiak vagyunk, 

akkor azzal is törődnünk kell, hogy Szlovákiában ne csak a szlovák nemzet, hanem a nemzeti 

kisebbségek tagjai is jól érezzék magukat, hiszen közösen alkotjuk a társadalmunkat. Emiatt a 

jelöltlistánkat megnyitjuk az említett három nemzeti kisebbség tagjai előtt” – fejtette ki 

Matovič, aki tárgyalni fog az MKP képviselőivel is, mert véleménye szerint ez a párt „mindig a 

jó oldalon állt”.  
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/solymos-laszlo-nem-aknaztunk-ki-minden-lehetoseget-az-mkp-val-valo-targyalas-soran
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/09/16/matovic-nyitnikek-megnyitja-az-olano-a-listajat-a-kisebbsegeknek
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Az MKP egyelőre nem kommentálja az OĽaNO ajánlatát 
2019. szeptember 16. – Új Szó, bumm.sk 

A parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja csak a csütörtöki (szeptember 19.) elnökségi 

ülés után fog reagálni az OĽaNO együttműködési ajánlatára. Králik Róbert, az MKP 

sajtótitkára elmondása szerint továbbra is érvényes, hogy az MKP elsősorban a nemzetiségi 

alapon működő pártok és szervezetek összefogásában érdekelt. Ennek érdekében a listáján 75 

helyet kínál fel más politikai pártok, érdekvédelmi szervezetek és polgári társulások 

képviselőinek, valamint ismert személyiségeknek. Az OĽaNO egy hétfői sajtótájékoztatón 

tárgyalóasztalhoz hívta az MKP képviselőt, hogy egyeztessenek a választások előtti 

együttműködés lehetőségeiről. A mozgalom így segítené hozzá a magyar kisebbséget, hogy a 

2020-as választások után is megmaradjon a parlamenti képviselete. 

 

Grendel Gábor: Összefogás Ficoval? 
2019. szeptember 16. – Körkép 

Az OĽaNO hétfőn konkrét együttműködési ajánlatot tett az MKP-nak a parlamenti 

választásokon való közös indulásra, egyben hivatalos tárgyalásokra kérte fel a párt 

képviselőit. Grendel Gábor szerint az ajánlat őszinte és azért is szükségszerű, mert félő, hogy 

ha nem ők, akkor Robert Fico környékezi meg a magyarokat annak érdekében, hogy 

megőrizze hatalmát. Ez a megkeresés szerinte nem feltétlenül az MKP-hoz érkezik majd, 

könnyen lehet, hogy a most alakuló új politikai pártnak adnak ajánlatot.   A Körkép.sk ezzel 

kapcsolatban Grendel Gábort (OĽaNO) kérdezte. 

 

Újabb kilépők a Magyar Fórumban is 
2019. szeptember 16. – Ma7.sk 

A körkép.sk információi szerint a múlt hét folyamán hat párttag lépett ki a Magyar Fórumból. 

A lap nyilvánosságra hozta a kilépők nyilatkozatát, amelyben az áll: (...) sajnálattal vették 

tudomásul, hogy az előkészítés során lefektetett és megbeszélt tézisek, egyezségek nem voltak 

következetesen betartva. Ajánlásaink és az előremozdulásért tett kisérleteink inkább 

lázadásnak, mintsem logikus lépésnek voltak minősítve.” 

 

Petíció a szlovákiai földkárpótlás érdekében 
2019. szeptember 12. – Felvidék.ma  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019 januárjában petíciót nyújtott be az Európai Parlament 

Petíciós Bizottságához, melyet a testület befogadott, és mostanra támogathatóvá vált. 

„Petíciónk a magyar kisebbséget hátrányosan érintő huszadik századi szlovákiai 

földkárpótlással és a romániai visszaállamosítással foglalkozik. Arra igyekszünk ráirányítani 

az uniós intézmények és döntéshozók figyelmét, hogy e kérdések nemcsak máig 

megoldatlanok, de a velük kapcsolatos állami intézkedések és jogszabályok ellentétesek az 

Európai Unió jogrendjével” – fogalmazott Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója. 

Fe
lv

id
é
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/09/16/az-mkp-egyelore-nem-kommentalja-az-olano-ajanlatat
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/16/grendel-gabor-osszefogas-ficoval-korkep-sk-interju/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ujabb-kilepok-a-magyar-forumban-is
https://felvidek.ma/2019/09/peticio-a-szlovakiai-foldkarpotlas-erdekeben/
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A számítástechnika lehet a közös pont 
2019. szeptember 16. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az észtországi régiókkal kialakítható együttműködésről, a különféle lehetőségekről tárgyalt 

Újvidéken, a tartományi képviselőházban Pásztor István házelnök Kristi Karelsohnnal, 

Észtország budapesti nagykövetével, aki a szerbiai kérdésekben is illetékes, mivel 

Észtországnak nincs belgrádi képviselete. Örömét fejezte ki a beszélgetés alkalmával Pásztor 

amiatt, hogy – most először – az észt nagykövet ellátogatott Újvidékre, s felvázolta azokat a 

jellegzetességeket, amelyek Vajdaságot multikulturális közösségként meghatározzák. 

 
Kárpát-medencei református testvérgyülekezetek találkoztak Pacséron 
2019. szeptember 16. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az idén a pacsériak vendégszeretetét élvezhették a Kárpát- medencei testvérgyülekezetek 

találkozójának résztvevői, amelyen a házigazdák mellett ott voltak a kisújszállási 

(Magyarország), négyfalusi (Erdély), felsőrási és alsófalusi (Felvidék), valamint a salánki 

(Kárpátalja) gyülekezetek vezetői és tagjai. A találkozó szeptember 13-tól 16-ig tartott, és ez 

idő alatt számos közös programon, istentiszteleten vettek részt az együvé tartozás jegyében, 

közel százan. 

 

XXIV. Kárpátaljai Magyar Zenésztalálkozó és Omega-koncert Beregszászban 
2019 szeptember 16. – Kárpátalja 

Szeptember 14-én már huszonnegyedik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai 

Magyar Zenésztalálkozó Beregszászban.  A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

azon célból hozta tető alá ezt a különleges eseményt, hogy lehetőséget adjon a kárpátaljai 

zenészeknek arra, hogy minél több ember számára mutassák meg magukat, továbbá ők (a 

kárpátaljai zenészek) is megismerkedjenek a többi „szintén zenész” társaikkal. Ezen az éven a 

helyi zenekarok mellett Magyarországról is érkeztek fellépők. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4093/kozelet_politika/208079/A-számítástechnika-lehet-a-közös-pont.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24138/Karpat-medencei-reformatus-testvergyulekezetek-talalkoztak-Pacseron.html
https://karpataljalap.net/2019/09/16/xxiv-karpataljai-magyar-zenesztalalkozo-es-omega-koncert-beregszaszban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 16. – Kossuth Rádió 

 

Választmányi ülést tartott szombaton A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Beregszászon. A  testület nyilatkozatot fogadott el, amelyben megköszönte minden 

kárpátaljai választónak, aki részt vett a július 21-i választáson,  hogy szavazatával a közös 

magyar jelölteket támogatta.  Annak ellenére, hogy nem sikerült magyar jelölteket bejuttatni 

az ukrán parlamentbe, “a magyarság összefogása mégis eredményesnek tartják – olvasható a 

nyilatkozatban. A dokumentum sajnálatosnak tartja, hogy az új ukrán parlament 

megalakulásával sem történtek változások. A párt elnöke Brenzovics László foglalta össze a 

találkozón elhangzottakat.     

 

Huszadik alkalommal rendezték meg a magyar–magyar gazdatalálkozót szombaton Aradon, 

a már hagyományos nemzetközi mezőgazdasági vásár és szakkiállítás keretében.  A 

rendezvény magyarországi földművelésügyi minisztérium, az agrárkamara,illetve a romániai 

és más Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek képviselői közti információ- és 

tapasztalatcserét szolgálja. 

 

Szaktanácsadási programot indít Erdélyben a Kolozs Megyei Magyar Gazdák Egyesülete. 

Mától az egyesület falugazdászai Kolozs megye 11 településen meghatározott időben várják a 

gazdákat agrár-szakmai és -közigazgatási témákban.  

 

Temesvár magyar közössége is szeretné bemutatni értékeit a 2021-es európai kulturális 

fővárosban, annál is inkább, mert a város, a többi között, sokszínűségének hangoztatásával 

nyerte el a címet. Hogy milyen módon sikerülhet mindez, arról pénteken tanácskoztak 

magyar civil szervezetek, intézmények képviselői a Kós Károly Közösségi Központban. A 

találkozó házigazdája Szórvány Alapítvány elnöke, Bodó Barna volt. 

 

Népzenei és népdalkincsünk megőrzése, továbbadása a célja a horgosi Bartók ünnepnek. A 

délvidéki település tavaly kapta meg a Tiszta forrás elismerést annak emlékére, hogy a 

zeneszerző több tíz népdalt gyűjtött össze a faluban. A rendezvényt idén is megtartották, 

amelyen több fiatal népzenész és népdalénekes is bemutatkozhatott. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-16_18-02-00&enddate=2019-09-16_18-40-00&ch=mr1
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Sepsiszentgyörgyön megkóstolhatták az édes ízek kedvelői, hogy milyen is a hagyományos 

székely kürtőskalács. Az hét vége ugyanis a kürtőskalácsról szólt. A székelyföldi seregszemlét t 

akár ráhangolásnak is vehetjük a budapesti kürtőskalács fesztiválra.  

A Galántai Honismereti Múzeum idén is csatlakozik az Európai Kulturális Örökség Napjai 

rendezvénysorozathoz. Szeptember 19-től, csütörtöktől Mátyás király izgalmas világával várja 

a környékbeli iskolák diákjait. A meghívót Takács Mihály igazgató nyújtja át. 

 

 

 


