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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi Péter: az anyaország nem mondott le a Magyarországon kívül élő 
magyarokról 
2019. augusztus 30. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Lokál, Origo 

A kormány azon dolgozik 2010 óta, hogy a Magyarországon kívül élő magyarok érezzék, az 

anyaország nem mondott le róluk – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa pénteken Győrben, a nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 

19. továbbképzésének záróünnepségén. Szilágyi Péter elmondta: azért, hogy ezt az érzést 

erősítsék, első lépésként módosították az állampolgársági törvényt, hogy a diaszpórában élők 

a Kárpát-medencei magyarság mellett könnyített módon szerezhessenek magyar 

állampolgárságot, második lépésként pedig elfogadták 2011-ben az alaptörvényt. Kiemelte, 

hogy Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget is visel a határon túli 

magyarságért. Ez proaktív, a közösség igényeinek megfelelő kormányzati politikát kíván; 

ezért számos programot indított a Miniszterelnökség a diaszpórában élők segítésére – 

mondta a miniszteri biztos. 

 

Rákóczi Szövetség: köszönet a magyar iskolaválasztásért 
2019. augusztus 30. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Origo, Felvidék Ma 

A szeptemberi iskolakezdést követően 9000 külhoni magyar iskolakezdőt köszönt a Rákóczi 

Szövetség, szüleiknek kifejezve elismerését a magyar iskolaválasztásért – közölte a szervezet 

pénteken az MTI-vel. Az iskolakezdők köszöntése augusztus 31-én Rimaszécsen, a szlovákiai 

magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén veszi kezdetét, majd szeptember és 

december között 400 helyszínen adják át a magyarországi társadalom összefogását és 

megbecsülését jelképező ösztöndíjat. A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja 

2004-ben a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több magyar család válassza az 

anyanyelvi oktatást. A program ma érinti a teljes Felvidék 3600 iskolakezdőjét, Kárpátalján 

közel 2000, a Vajdaságban és Horvátországban, mintegy 1400 diákot, Erdélyben és a 

Partiumban – Bihar, Máramaros, Beszterce-Naszód, Arad, Temes, Fehér megye, Torda és 

Dés régiója – több mint 1800 iskolakezdőt, valamint 200 magyar oktatásban részesülő 

moldvai csángó gyermeket. 

 

Kelemen Hunort indítja államfőjelöltként az RMDSZ 
2019. augusztus 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihar Napló, Erdély Ma 

Kelemen Hunor lesz az RMDSZ államfőjelöltje a novemberi elnökválasztáson. A döntést 

pénteken, Marosvásárhelyen hozta meg a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), s hogy 

mennyire nem érte meglepetés a küldötteket, azt jól jelezték azok a Hunor feliratú 

aláírásgyűjtő standok, amelyeket már a jelölés jóváhagyása előtt elhelyeztek a Kultúrpalota 

előterében. Kelemen Hunor kampányfőnöke Porcsalmi Bálint, az RMDSZ pénteken 

újraválasztott ügyvezető elnöke lesz. Az SZKT-ülésen arról is döntöttek, hogy az RMDSZ-t 
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mostantól hivatalos szóvivő is erősíti, a kommunikációért felelős pozíciót Hegedüs Csilla látja 

el. 

 

Szili Katalin: a holnap alapjait ma kell lerakni, s az óvodák ennek eszközei 
2019. augusztus 31. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A holnap alapjait ma kell lerakni, s mivel az óvodák ennek eszközei, az önálló magyar 

óvodákra a külhoni magyar közösségekben is szükség van - jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott Tornalján, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi református magyar óvoda átadásán 

szombaton. A gömöri kisvárosban tartott átadót istentisztelet előzte meg. A miniszterelnöki 

megbízott az ünnepélyes átadón az óvodafejlesztési program céljairól, a magyar óvodáknak a 

külhoni magyar közösségekben betöltött többletszerepéről is beszélt. Elmondta: a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program egy olyan "kegyelmi állapotban" megnyílt lehetőség, 

amelyet most megragadott Tornalja is. Rámutatott: az új intézmény a gyerekeknek lehetővé 

teszi, hogy a legjobb körülmények között nevelkedhessenek, és ösztönzőleg hat a szülőkre is, 

hogy gyermekeiket oda írassák. 

 

Átadták az új óvodát Buzitán 
2019. augusztus 31. – Ma7.sk 

Ünnepélyes keretek között átadták a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

épített Gólyafészek Óvodát Buzitán. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos beszédében úgy fogalmazott, ha valaki magyar 

óvodát épít, nemcsak egy-két évre gondolkodik előre, hanem annak adja tanújelét, hogy meg 

akar maradni, ellentmond a XXI. század negatív folyamatainak, asszimilációnak, 

elvándorlásnak, gazdasági problémáknak. 

 

IMAS-felmérés: Johannis és Barna jutna az elnökválasztás második fordulójába 
2019. augusztus 30. – maszol.ro 

Az IMAS közvéleménykutató-intézet legfrissebb felmérése szerint Klaus Johannis államfő 

44,6 százalékkal nyerné meg az elnökválasztás első fordulóját, ha a következő vasárnap 

kellene az urnák elé járulni. A második helyen a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 

elnöke, Dan Barna végezne 17,3 százalékkal, így a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje 

mellett ő jutna be a választás második fordulójába. Az Europa FM kereskedelmi rádió 

megrendelésére augusztus 5. és 28. között készült közvélemény-kutatáson a Pro Románia 

párt elnöke, Victor Ponta egykori miniszterelnök lett a harmadik 14 százalékkal (javított a 

júliusi helyezéséhez képest), a negyedik pedig a kormánykoalícióból kilépett Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége (ALDE) elnöke, Călin Popescu Tăriceanu (12,7 százalék), aki viszont 

időközben bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől.  
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Hiába mondja mindenki, senki nem akar kormányt váltani  
2019. augusztus 30. – transindex.ro 

Illyés Gergely politológus a Transindex megkeresésére elmondta: a kormánykoalíció 

felbomlása és az ebből adódó kisebbségi kormányzás nem feltétlenül hozza magával a sokak 

által vizionált Dăncilă-kormány bukását. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa 

kifejtette, a kormány két esetben szűnhet meg: ha lemond a miniszterelnök, vagy ha 

bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene, és ezt parlamenti szavazással el is fogadják. A 

politológus meggyőződése, hogy jelenleg az ellenzéki pártok közül senki nem akar kormányt 

váltani vagy kormányra kerülni. „Azt a folyamatot látjuk most, hogy úgy tesznek, mintha 

azonnal át akarnák venni a kormányzást, viszont minden erejükkel azon vannak, nehogy ez 

bekövetkezzen, legalábbis az elnökválasztásig tartó időszakig biztosan ne” – mondta a 

politológus. 

 
Egyfajta tiltakozás: székely zászlókat „adnak örökbe” Székelykeresztúron 
2019. augusztus 30. – szekelyhon.ro 

A magyarellenes megnyilvánulások elleni tiltakozásképpen és az összefogás szimbólumaként 

500 hímzett székely zászlót ad örökbe vasárnap az Erdélyi Magyar Néppárt székelykeresztúri 

szervezete. Kecskés Dénes Attila néppárti önkormányzati képviselő, a Változás 

Székelykeresztúr nevű civil szerveződés ötletgazdája elmondta, Székelykeresztúr főterén 

ötszáz, általuk és szimpatizánsaik által készített hímzett székely zászlót szeretnének oklevéllel 

hitelesítve örökbe adni azoknak, akik előzetesen jelezték igényüket és kellő tisztelettel 

viszonyulnak a lobogóhoz. 

 

Újra napirendre került a csíkszeredai magyar szakosztály megszüntetése 
2019. augusztus 30. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában megszüntetett magyar szakosztály, valamint 

az újonnan létrehozott román tannyelvű osztály ügye is szóba került a helyi önkormányzati 

képviselők soros havi ülésén. Ugyanakkor a testület módosította év elején jóváhagyott 

csíkszeredai iskolahálózatot a 2019-2020-as tanévre, oly módon, hogy bővítette egy újabb 

Waldorf-osztállyal a listát. 

 

Sajátos karakter: a székely nyelvjárásról rendeznek konferenciát Énlakán 
2019. augusztus 31. – MTI, Krónika 

Hagyomány, változatosság és változás a székely nyelvjárásban címmel rendeznek 

konferenciát az énlaki művelődési házban szeptember 13-án és 14-én – közölték a Hargita 

megyei esemény szervezői az MTI-vel. Mint írják, a székely az a magyar nyelvjárási régió, 

amely keleti peremként a történelemben és a legújabb korban is leginkább megőrizte területi 

kiterjedtségét és sajátos karakterét. Funkcionális teljességével alapja és kifejezője volt mind a 

hagyományos népi kultúrának, mind a magasabb műveltségnek, irodalomnak. Alapja és 

kifejezője ma is a székely identitásnak. 
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Igazi segítség a szórványban a délutáni magyar oktatás: közel 1850 gyerekkel 
foglalkozik szakképzett pedagógus a tanórák után 
2019. augusztus 31. – Krónika 

A szórványbeli iskoláknak és a szülőknek egyaránt nagy segítség az új tanévtől induló 

délutáni oktatási program, mondják az érintettek. A magyar kormány támogatásával 

megvalósuló projekt keretében Bukarest és 9 erdélyi megye 33 iskolájában foglalkozik 

szakképzett pedagógus tanórák után a román többségű közegben élő elemistákkal. 

 
3,2,1... Start! – Elkezdte hétezer kilométeres gyalogútját Indiába Pengő Zoltán  
2019. szeptember 1. – maszol.ro, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma 

A nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium elől indult el gyalog Indiába vasárnap reggel Pengő 

Zoltán, a Maszol munkatársa, aki már fél évvel ezelőtt bejelentette, hogy Kőrösi Csoma 

Sándor nagy útját szeretné ismét végig járni. A nagyhírű tudós ugyanis pontosan kétszáz 

évvel ezelőtt vágott neki annak a sorsfordító útnak, amely ősi skólájától Indiáig vezette, és 

amelynek az lett az eredménye, hogy az „erdélyi székely-magyar”, ahogy Kőrösi magát 

jellemezte, soha nem látta viszont szülőföldjét, hazájától távol, „idegenek és máslelkűek” 

között élte le életét, megalkotta az első tibeti-angol szótárat, és ezzel bevonult az egyetemes 

kultúrtörténetbe. 

 

Böjte atya tatárdombi üzenete: „nem kell félni a feladatoktól!” 
2019. szeptember 1. – szekelyhon.ro 

Tisztelgésre, tanévkezdésre erőt adó imádkozásra és sportdélutánra hívta Böjte atya a 

gyerekeket, pedagógusokat, szülőket a Gyergyószárhegy határában lévő Tatárdombi 

emlékműhöz. A ferences rendi szerzetes világi elöljárókat inspiráló gondolatai arról szóltak, 

hogy a feladatok elébe kell állni és meg kell oldani azokat. Az eseményen a Madárfészek-

Godako Ökölvívó Akadémia is bemutatkozott. 

 
Az összetartozás érzését erősítette a Vásárhelyi Forgatag 
2019. szeptember 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Koncertek, családi és gyermekprogramok, sör-, bor- és pálinkakóstolók, kerekasztal-

beszélgetések, előadások, főzőverseny, sikertörténetek bemutatása, könyvvásár és 

könyvbemutatók, kiállítások, színház, nóta- és operettest, csillagvizsgálás, néptánc, dzsessz- 

és klasszikus zene – talán röviden így lehetne felsorolni, hogy mi volt az a sok minden, ami 

megmozgatta a marosvásárhelyieket, akik ellátogattak a Vásárhelyi Forgatag rendezvényeire, 

illetve távolabbról érkeztek haza, ki csak a szomszéd városból vagy megyéből, ki egy távolabbi 

országból. A sok-sok vonzó program mellé társult a kedvező időjárás is, a Ligetben, – ahogy a 

városi parkot népszerű nevén emlegetik a vásárhelyiek, – a Teleki Téka udvarán, vagy a 

Borudvarban, Sörudvarban még a kánikula is elviselhetőbb volt. 
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Tisztelet, önbecsülés 
2019. szeptember 2. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nagyon sok tennivaló van tehát az RMDSZ megítélésének 

javítása terén, és erre az államfőválasztás nyilvánvalóan alkalmas pillanat. Ez viszont csak a 

választópolgároknak szánt körítés, a szövetség jelöltállításának valódi tétje abban áll, hogy  

„bemelegítésként” szolgáljon az erdélyi magyaroknak az igazi megmérettetések, a jövő évi 

helyhatósági és parlamenti választások szempontjából. A tavaszi európai parlamenti választás 

során erősen rezgett a léc az alakulat számára a küszöb átlépése tekintetében, ami intő jelként 

szolgálhatott arra, hogy mindenképpen vissza kell szerezni az RMDSZ-től elpártolt választók 

legalább egy részét, ha venni akarják a jövő év választási akadályait. Az EMNP által felvetett 

„civil” jelöltre vonatkozó javaslat túl későn érkezett ahhoz, hogy az RMDSZ egyáltalán 

megfontolja, nagy a gyanúnk azonban, hogy a szövetség akkor sem karolja fel a 

kezdeményezést, ha egy hónappal korábban fogalmazódik meg”. 

 

Összefogás néven új magyar választási mozgalom alakul 
2019. augusztus 30. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Összefogás néven új magyar választási mozgalom alakul – jelentették be a mozgalom 

előkészítő bizottságának tagjai ma délután. Az ehhez szükséges aláírásgyűjtést már ma 

megkezdik. Közleményükben azt írják, céljuk, egy olyan mozgalom létrehozása, amely a 

megújult magyar érdekképviseletet tűzi zászlajára, és otthona kíván lenni mindenkinek, aki 

fontosnak tartja az összefogást. Mózes Szabolcs, a mozgalom előkészítő bizottságának tagja a 

ma7.sk-nak elmondta, legfőbb céljuk most az, hogy minél hamarabb összegyűjtsenek tízezer 

aláírást annak érdekében, hogy kezdeményezésüket be tudják jegyeztetni. „Jelen pillanatban 

még csak a mozgalom regisztrációjának folyamatát indítottuk el. Három-négy héten belül 

szeretnénk összegyűjteni a szükséges aláírásokat. A választások miatt elég szűkös a hátáridő. 

Ahhoz, hogy választási mozgalomként el tudjunk indulni, gyakorlatilag a következő hónap 

végig az aláírásokat össze kell gyűjtenünk“ – közölte Mózes Szabolcs, hozzátéve: az 

Összefogást nem pártként, hanem választási mozgalomként kívánják beregisztrálni. 

 

Két új óvoda nyílik Gömörben 
2019. augusztus 30. – Ma7.sk 

Az új tanév kezdete előtt két új magyar óvodát adnák át Gömörben. A rimaszombati és 

tornaljai református egyházi óvodák ünnepélyes átadását ezen a hétvégén tartják, s a 

következő héttől már gyerekzsivajtól lesznek hangosak a falak, élettel telnek meg a felvidéki 

magyar jövő zálogaként is szolgáló épületek. A magyar kormány által támogatott Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programban egy vadonatúj óvoda épült Rimaszombatban, míg 

Tornalján egy meglévő épületet újítottak fel és alakítottak át erre a célra. Az előbbi 60, míg az 

utóbbi 40 gyermek befogadásra alkalmas, így kereken száz óvodai férőhellyel lesz több a két 

városban. 
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Híd: Hiába Összefogás, a két új párt még jobban megosztja a szlovákiai magyar 
választókat 
2019. augusztus 30. – bumm.sk, Új Szó 

Reagált a Híd az újabb szlovákiai magyar politikai kezdeményezés hírére. A párt közleményét 

Debnár Klára a párt szóvivője juttatta el portálunknak. "Pár hónap leforgása alatt ez már a 

második olyan politikai kezdeményezés, amely az alapítók szerint az összefogás érdekében 

valósul meg. A logika alapszabályait sem kell ismerni ahhoz, hogy lássuk, a két új párt 

valójában még jobban megosztja a szlovákiai magyar választókat. Még akkor is, ha ez utóbbi 

neve Összefogás" – írta Debnár. 

 

Szili: az óvodafejlesztési programmal Kárpát-medencei közös gondolkodást 
teremt a magyar állam  
2019. szeptember 1. – MTI, Hir TV, Felvidek.ma  

Az óvodafejlesztési programmal a magyar állam egy Kárpát-medencei közös gondolkodást és 

cselekvést teremt meg a magyar nemzet jövőjéről - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, a felvidéki Nagyszelmencen, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi görög katolikus magyar óvoda átadásán 

vasárnap. A túlnyomó többségében magyarok lakta kelet-szlovákiai településen tartott átadót 

szentmise előzte meg, Milan Chautur kassai görög katolikus püspök vezetésével. Ezután az 

óvoda épületét Kocsis Fülöp magyarországi görög katolikus érsek szentelte fel. A 

miniszterelnöki megbízott az ünnepélyes átadón felidézte az 1946-ban meghúzott új 

csehszlovák-szovjet határ által kettévágott település történetét és sajátos helyzetét, illetve 

beszélt az óvodafejlesztési program célkitűzéseiről. 

 

Itt jó helyen vagy! – 70 éve magyarul a nagymegyeri alapiskolában 
2019. augusztus 31. – Ma7.sk 

A Bartók Béla Alapiskola Nagymegyeren felkészülten, megújulva várja tanulóit az új 

tanévben. Soóky Marián, az iskola igazgatója számolt be portálunknak az iskolában a nyár 

folyamán megtörtént felújításokról és a következő tanévben várható jelentős eseményekről. A 

Bartókban három osztályban hatvankilenc elsős kezdi az új tanévet. Az iskolában nagy 

felmenő rendszer működik, tehát ugyanaz a tanító néni egész negyedikig, néha az ötödik 

évfolyamig tanítja a gyerekeket. A mindenkori első osztályokat mindig kifestik a nyáron, így a 

kicsiket teljesen felfrissített, szép, tiszta tanterem várja. 

 
Az Összefogás mozgalom máris kiosztotta a Hidat és az MKP-t 
2019. augusztus 31. – Ma7.sk 

Nem tetszik az Összefogás mozgalomnak az, ahogyan tegnapi zászlóbontásukat a Híd és az 

MKP kommentálta. A két pártot közleményben tették helyre. A Híd az új mozgalom 

megalapításával kapcsolatban azt írta, hogy az Összefogás megosztja a magyar választókat. Az 

új mozgalom erre közleményben reagált. Azt írják: "a Hídnak az elmúlt három hónapban volt 

esélye arra, hogy megmutassa, kívánja a magyar pártok összefogását, ám végül nemet 
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mondott a koalícióra. Az Összefogás egyik célja, hogy platformot biztosítson az 

együttműködésre a szlovákiai magyar közéleten belül, ezért nehéz lenne megosztással 

vádolni. A sors fintora, hogy ezt egy olyan párt írja, amelynek tíz évvel ezelőtti létrejötte 

idézte elő a mostani megosztottságot. Az összefogás sosem lehet megosztó!” 

 

Az Új Egység Mozgalom az Összefogást támogatja 
2019. augusztus 31. – Felvidék Ma 

Ma tartotta első nyilvános fórumát az Új Egység Mozgalom Gútán, mely a tavasszal nagy 

vihart kavart himnusztörvény idején alakult facebook-csoportból vált „alulról építkező 

önszerveződéssé” – ahogy Samu István, a mozgalom elindítója fogalmazott. „A mozgalom 

nem ideológiai, világnézeti szövetség, hanem a felvidéki magyarság valamint az ország 

jövőjéért aggódó és sorsunk jobbrafordulásáért tenni akaró emberek sokasága, civilek, 

párttagok, és a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői” – olvasható nyilatkozatukban, 

amelyet a mai nyilvános fórum alkalmával fogalmaztak meg. 

 

Tanszercsomagok ajándékba 
2019. augusztus 30. – Magyar Szó, Pannon RTV  

Ma tartotta meg a magyar nyelven tanuló vajdasági elsős kisdiákok tanévkezdő délvidéki 

központi ünnepségét a Magyar Nemzeti Tanács. Az esemény Magyarország Kormányának és 

a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával, valamint a Bethlen 

Gábor Alap közreműködésével jött létre. Az ünnepséget, amelyen magas rangú tisztviselők 

mondták el gondolataikat az anyanyelven való tanulás fontosságáról, Magyarkanizsán és 

Zentán tartották meg. A rendezvényen iskolakezdési ajándékcsomagot kaptak mindazok az 

első osztályba induló kisiskolások, akik magyar nyelven kezdik meg tanulmányaikat. 

 
Beiskolázási csomag a magyar elsősöknek 
2019. augusztus 31. – Magyar Szó, Pannon RTV  

Huszonkét muzslyai, nagybecskereki, szentmihályi és erzsébetlaki leendő magyar elsős jelent 

meg szüleivel tegnap a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nagytermében, 

ahol ünnepélyesen kiosztották a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagját. A többi 

magyarlakta bánáti településen (Magyarittabé, Magyarcsernye, Torda) is kiosztották az 

ajándékcsomagokat. 

 
A gondoskodás bizonyítéka 
2019. augusztus 30. – Pannon RTV  

Két évvel ezelőtt a szabadkai Munkás Jézus Plébánián egy közösségi terem felépítése 

kezdődött meg. Az építkezés az idén befejeződött, és a hívők, köztük a hittanosok és a 

cserkészek már birtokukba vették. Pénteken számos magas rangú vendég jelenlétében 

megtörtént a Hunyadi-terem névre keresztelt épületrész ünnepélyes átadása. A Hunyadi-

termet msgr. Zsellér Attila címzetes apát szentelte fel. A nemzeti színű szalag átvágásával 
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Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

kapcsolattartási főosztályvezetője, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Szakály 

József plébános adta át a hívőknek a termet. 

 
Szabadka: Gyémántoklevelek a 60 évvel ezelőtt érettségiző tanítóképzősöknek 
2019. augusztus 31. – Vajdaság MA 

Rendhagyó osztálytalálkozót tartottak szombat délelőtt Szabadkán, a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. Azok az egykori hallgatók találkoztak ismét egymással, akik 60 évvel 

ezelőtt szerezték meg oklevelüket a szabadkai tanítóképzőben. A kar nemcsak, hogy helyet 

biztosított a találkozónak, hanem egy meglepetéssel is készült: a találkozás apropóján a 60 

éven át kifejtett szakmai tevékenység elismeréseként gyémánt oklevelet adományoztak a kar 

vezetői minden résztvevőnek. 

 

Radnóti Miklósra emlékeztek ma Borban 
2019. augusztus 31. – Pannon RTV 

A versvándor, Tóth Péter Lóránt is útnak indult. Az eseményen részt vett többek között 

Pirityiné Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Nyilas 

Mihály, a vajdasági kormány alelnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

valamint Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. A szerbiai 

megemlékezést követően A lélek útja címmel gyalogos vers-zarándoklatra indult Tóth Péter 

Lóránt kunszentmiklósi tanár Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. 

évfordulóján. A versvándor Borból, Radnóti Miklós szobrától a neves költő és a többi 

ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére az egykori Lager Heidenau helyszínétől 

egészen a magyarországi Abdáig menetel. 

 

Hagyományteremtő ünnepség volt az MTTK-n 
2019. augusztus 31. – Pannon RTV  

60 éves osztálytalálkozót szerveztek a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon Szabadkán. 

Ebből az alkalomból gyémántoklevelet nyújtottak át a 60 éven át kifejtett értékes szakmai 

tevékenység elismeréséül azoknak, akik itt, illetve az MTTK elődintézményében fejezték be 

tanulmányaikat. Az elismeréseket az MTTK jelenlegi vezetősége adta át, akik a jubileumi 

eseménnyel hagyományt szeretnének teremteni. 

 

Hivatalossá vált a hiányzó magyar tankönyveket tartalmazó lista 
2019. augusztus 31. – Pannon RTV  

Immár biztossá vált, hogy a tanévet az új tanterv szerint kezdhetik az elsős és másodikos, 

illetve az ötödikes és hatodikos tanulók is. Kétséges volt ugyanis, hogy a késve megjelentetett 

tankönyvkatalógus miatt sikerül-e befejezni a magyar könyveket. A nyári szünet utolsó 

munkanapján azonban megjelent a hivatalos lista, így az iskolaigazgatók, tanítók, tanárok és 

szülők már informálódhatnak az új magyar nyelvű tankönyvekről – mondta el a Pannon 

RTV-nek Vicsek Annamária oktatási államtitkár. 
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A cowboyoktól Csehszlovákián át a kávéig – tudománynap a IV. Kárpátaljai 
Nyári Egyetemen 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

A tudomány jegyében telt a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem második napja augusztus 29-én a 

Tiszapéterfalvi Református Líceumban. Az esemény a Kárpátaljai Magyar Fiatal Kutatók 

Szövetsége és a Momentum Doctorandus közös szervezésében jött létre. Az első programon 

dr. Horváth Bálint, a Szent István Egyetem tanársegéde tartott előadást Volt egyszer egy 

végtelen vadnyugat címmel. Az előadó arról beszélt, hogy miként viszonyul a filmipar az 

ökológiai, gazdasági és társadalmi problémákhoz. 

 

EU-s projekttel a Felső-Tisza-medencéért 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Elindult a „Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a 

Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó 

monitoring rendszer kialakításával” című projekt – tudatta Barta József, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács alelnöke Facebook-oldalán. A támogatási szerződést augusztus 29-én a Kárpátaljai 

Megyei Tanács és Állami Közigazgatási Hivatal épületében írta alá Szakács Áron, a 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2014–2020 szakmai titkárságának igazgatója és Seszták Oszkár, a Tisza Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás (Tisza ETT) elnöke. 

 

Többmilliós adománnyal segít a Magyar Református Szeretetszolgálat 
Kárpátaljának 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Az adomány átadását követően sajtótájékoztatót tartottak a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület püspöki hivatalában augusztus 30-án. Az eseményen beszámoltak a 

kárpátaljai nyári táborokról, melyeken 150 kisgyermek üdültetését vállalta magára a Magyar 

Református Szeretetszolgálat Alapítvány. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület püspöke és Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető 

igazgatója szerződést írt alá a tizenötezer euró összegű adomány átadásáról. 

 

Nagy értékű adományt adtak át a nagydobronyi gyermekotthonban 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Nagy összegű pénzbeli és értékes tárgyi adományokkal érkeztek a Magyar Református 

Szeretetszolgálat (MRSZ) munkatársai a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonba augusztus 31-én. Katona Viktória, a gyermekotthon lelkészigazgatója 

hírportálunknak elmondta: a szeretetszolgálat több éve támogatja az otthon lakóit. Szinte 

havonta kapnak a szervezettől hasznos, a mindennapi életet megkönnyítő adományokat. 

Ezúttal is rengeteg ajándékkal érkeztek az MRSZ munkatársai, s ezen kívül – anyaországi 
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adománygyűjtő akciójuknak köszönhetően – igen jelentős összeggel, 1,2 millió forinttal 

járultak hozzá az otthon fűtési rendszerének korszerűsítéséhez. 

 

Mi újság, kárpátaljai sajtó? – kerekasztal-beszélgetés a kárpátaljai magyar 
média képviselőivel 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Milyen a regionális magyar média jelene és jövője? Kinek és mit, és vajon meddig 

kommunikál területünkön a magyar sajtó? – ezekre a kérdésekre keresték a választ 

kárpátaljai magyar média képviselői a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem negyedik napján, 

augusztus 31-én a Tiszapéterfalvi Református Líceumban szervezett kerekasztal-

beszélgetésen. Az eseményen Badó Zsolt, a Kárpátalja hetilap újságírója, Pallagi Marianna, a 

Kárpátalja.ma főszerkesztője, Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár igazgatója és Dunda György, a 

Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója beszélgettek Kosztur András, a Momentum Doctorandus 

elnökének moderálásával. 

 

Véget ért a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem 
2019. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Szeptember első napján ért véget a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem. A kárpátaljai nyarat 

búcsúztató rendezvénysorozatot augusztus 28-a és szeptember 1-e között szervezte meg a 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, illetve a Momentum Doctorandus. A 

nyári egyetem fővédnöke dr. Bajkai István országgyűlési képviselő volt. Napközben a 

foglalkozásoknak a Tiszapéterfalvi Református Líceum, az esti programoknak a 

Tiszapéterfalvi Csárda Park Hotel és Étterem adott otthont. 

 

Szent István ünnepe a bécsi Stephansdomban 
2019. szeptember 1. – volksgruppen.orf.at 

A Kárpát-medence minden tájáról érkezett több száz magyar résztvevővel rendezték meg 

augusztus 31-én Szent István király ünnepét a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szentmise 

főcelebránsa ez alkalommal Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi bencés főapát volt, a 

jelenlévőket pedig Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet is köszöntötte. 
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Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. augusztus 31. – Kossuth Rádió  

 

A tavalyi, nagy sikerű székelyföldi turnéját követően, idén nyáron Dél-Erdélyben és a 

Partiumban, valamint a Bánságban vendégszerepelt a Gördülő Kárpát-haza Operatúra. A 

társulat az elmúlt héten nyolc erdélyi városban járt, köztük Déván is, ahova nem csak 

Donizzetti Szerelemi bájital című vígoperáját vitték el, de jótékony missziót is teljesítettek. 

Meglátogatták Böjte Csaba gyermekotthonát, és gyűjtést indítottak a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány javára, amely Erdély szerte több mint 2000 gyermekről gondoskodik.  

 

Harmadik helyezést ért el a kassai Talentum csapata a First Lego League, legrangosabb diák 

robotépítő-verseny világbajnokságán a törökországi Izmirben.  A felvidéki magyar 

robotépítők és programozók a világ több mint 30 ezer csapata között végeztek az élvonalban.  

 

Véget ért a külhoni magyar diákoknak szervezett DemoWood alkotótábor a magyarországi 

Tokajban. A középiskolások egy héten át olyan készségfejlesztő foglalkozásokon vehettek 

részt, mint a barkácsolás, a fotózás, a filmforgatás vagy éppen az ékszerkészítés. A tokaji 

táborba több mint nyolcvan fiatal érkezett, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és a 

Vajdaságból.  

 

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második évfolyamát indítja el ősszel a Mathias Corvinus 

Collegium, együttműködésben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKSZ 

Ifjúsági Szervezettel és Bocskor Andrea Európai Parlamenti képviselővel. Vendégem a 

stúdióban Benkó Hajnalka, a program koordinátora, üdvözlöm! 

 

Huszonöt alkotás közül Csúcs Mária és Csúcs Péter, az MTVA csíkszeredai tudósítói által 

készített, Küzdelem a hősökért című film kapta a kulturális filmek fesztiváljának fődíját. Az 

idei seregszemlén, csakúgy mint az elmúlt négy évben,  magyarországi és külhoni televíziós 

műhelyek alkotásai versenyeztek. Az alkotók olyan filmekkel nevezhettek, amelyek 

Magyarországon, illetve a Kárpát-medence magyarok lakta területein készültek és a helyi 

magyar kulturális értékeket mutatják be.  

 

Sokan tölthetik pihenéssel a nyarat, például a színházak, szimfonikus zenekarok is évadközi 

vakációt tartanak nyáron. Néhány magyarországi és erdélyi zenész, felszabadult idejét arra 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-08-31-i-adas/
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áldozza, hogy gyerekeket tanít különböző hangszereken játszani. A Budapesti Operettszínház 

karmestere, Hermann Szabolcs szülőföldjén, Erdélyben szervez zenei táborokat.  

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 30. – Kossuth Rádió 

 

Akár az RMDSZ államfő-választási kampányindítójának is tekinthető ülést tartott ma 

koradélután Marosvásárhelyen a Szövetségi Küldöttek Tanácsa. Romániában november 10-

én tartják az elnökválasztást.  A testület egyetértett abban, hogy a szervezetnek önálló 

elnökjelöltet kell indítania, és abban i teljes volt az összhang, hogy ezt a feladatot Kelemen 

Hunorra bízzák.  

 

Szlovákiában szeptember másodikán, hétfőn kezdődik az új tanév. Hagyomány, hogy a 

szlovákiai magyar iskolák is tartanak hivatalos tanévnyitó ünnepséget, amelyre a hónap 

utolsó napján, szombaton kerül sor. Kiss Beáta, az MKP oktatási alelnökével, aki maga is is 

gyakorló pedagógus és iskolaigazgató Léván a tanév várható eseményeiről beszél 

 

Egy nagyobb kutatás részeként, a Bálványos Intézet a nyelvi tájképet, a külső és belső 

kommunikációt, az alkalmazottak magyar nyelvtudását is vizsgálta olyan romániai 

iskolákban, ahol magyar nyelvű oktatás (is) folyik. Nemrég ismertetett első eredmények azt 

mutatják, hogy lényeges különbség van a tiszta magyar és a vegyes tannyelvű iskolák 

gyakorlata között. Erről beszél a Bálványos Intézet munkatársa Toró Tibor politológus. 

 

Magyar nyelvű otthon. Szerencsére ennek a sorozatnak nem nagyon vannak ellenségei, még 

fanyalgói sem, amely ritka történeti bravúr a Kárpát-medencei nagy összetartásainkban – 

vezette be a könyvsorozat Felvidék című részének bemutatóját Pomozi Péter, a könyv 

szerkesztője. A Magyar nyelvű otthon sorozatnak eddig négy kötete jelent meg. Egyaránt szól 

a szórványban, diaszpórában, kisebbségben vagy többségben élő magyaroknak.  

 

A kisoroszi tájház, a szórványközpont környéke gyermekzsivajtól volt hangos.  19. alkalommal 

szervezett az általános iskolásoknak a népművészeti tábort Torontál Magyar Oktatási, 

Művelődési és Ifjúsági Központjában. A gyerekek között sok volt a visszatérő, és főleg a 

környező falvakból, a szórványvidékről érkeztek.  

 

Az 550 lelket számláló közép-bácskai településen, Dreán működteti a Poverello Alapítvány a 

Lurkó Házat. Az intézmény felkarolja, oktatja és neveli a szegény sorsú gyerekeket, segíti őket 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-30_18-02-00&enddate=2019-08-30_18-40-00&ch=mr1
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a pályakezdésben, a talpra állásban, Mindezt hogy teszi, arról . Bolya Ilona a Ház felelőse 

beszél. 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

 

Végvár református telepes község a Bánságban. Mára már megváltoztak a 225 éves település 

nemzetiségi arányai, de a magyarok még mindig többségben vannak, és ott él Temes megye 

legnagyobb falusi magyar közössége. Többen szívükön viselik a múlt emlékeinek megőrzését, 

ezért – a falunapok alkalmával – a régi iskolaépületben kiállítást rendeztek használati 

tárgyakból, munkaeszközökből, viseletekből, bútorokból, nyomtatványokból, családi és 

közösségi fotókból. A kiállításon  Lehőcz László kalauza a kezdeményező és házigazd, Mátyás 

Erzsébet volt.  

  

Lehőcz László kalauza Mátyás Erzsébet volt a múltidéző kiállításon, Végváron, ahol Csáki 

Károly polgármester bejelentette, hogy egy éven belül megfelelő helyet találnak a faluban egy 

tájház kialakítására, ahol a mostani – addig még bővülő – kiállítás is helyet kap. 

 

18 kötetet kiadtak, a 19. megjelenés előtt, de már a 20. kötet terve is elkészült annak a 

könyvsorozatnak, amely Márton Áron erdélyi püspök hagyatékát dolgozza fel. Erről 

beszélgetett a könyvsorozat szerkesztőjével, Marton József egyetemi tanárral, 

egyháztörténésszel munkatársunk, Oláh-Gál Elvira. 

 

Lanstyák István egyetemi oktató, a kétnyelvűség egyik legavatottabb felvidéki szakértője, a  

Gramma Nyelvi Iroda vezetője, aki nemzetközi szintre emelte a szlovákiai szociolingvisztikai 

kutatásokat. Munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerte el Áder 

János köztársasági elnök. A kitüntetettel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

Beregszászban van 42 olyan ember, aki színházat csinál, akik nap, nap után teszik a dolgukat. 

A végek vitézei ők. - mondja büszkén Kacsur András a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház igazgatója. Az 1993-as indulás óta változatlan szakmai alázattal, messze földön híres, 

színvonalas előadásokkal jelentkező társulat munkáját Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért 

Díjjal ismerte Magyarország miniszterelnöke. Az augusztus 20.-a alkalmából rendezett 

díjátadó ünnepség után beszélgettem a színház igazgatójával, Kacsur Andrással. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-31_18-30-00&enddate=2019-08-31_19-07-00&ch=mr1
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A Muravidéki Nótázók csoportja 2001-ben alakult Lendván, hogy a nótázást és a nyelvi 

örökséget megőrizzék, ápolják és továbbadják. A névválasztás sem volt véletlen, hiszen az első 

hét tag annak idején hét muravidéki településről verbuválódott össze. A vidék népzenei 

krónikája sikertörténetnek nevezi az együttest. 17 évvel ezelőtt az alapítók között volt Szabó 

Ferenc is, akit augusztus 20-án Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazott Áder János 

köztársasági elnök. A díjazottal Ternovácz Fanni beszélgetett. 

 

 

 

 


