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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: erősíteni kell a kapcsolatokat a diaszpóra magyarságával 
2019. szeptember 21. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Origo, Lokál, karpatalja.ma, Pannon 

RTV 

Erősíteni kell a kapcsolatokat a diaszpórában élő magyarokkal, hogy a szorosabb kötelékek 

közelebb hozzák őket a Kárpát-medencéhez – nyilatkozta a telefonon a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szombaton Frankfurtból. Szilágyi Péter a 

Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (Bund Ungarischer Organisationen in 

Deutschland, BUOD) konferenciáját követően közölte, hogy a kormány bővíti a külföldi 

magyar közösségek támogatását és új programokat indít számukra. A miniszteri biztos 

elmondta, hogy a BUOD lehetőséget ad a nemzetrészek képviselőinek a beszámolóra az őket 

érintő kérdésekről és kihívásokról. Az idei rendezvény kiemelten foglalkozott az Ukrajnában 

élő magyarok sorsával, megismertetve a közvéleményt a kárpátaljai helyzettel. Szilágyi Péter 

véleménye szerint az ott élő magyarok jogainak rendezése enyhítheti a feszültségeket és 

kedvezően fog hatni a két ország viszonyára az is, ha Trócsányi Lászlót megválasztják 

szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosnak. A miniszteri biztos úgy látja, hogy 

az összefogásnak és a kormány határozott nemzetpolitikájának köszönhetően a magyar 

nemzetrészeket erős kapcsolat fűzi össze. 

 

Németh Zsolt: Erdélyt Bukarest és Budapest szövetségesévé kell tenni 
2019. szeptember 21. – MTI, Híradó, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Németh Zsolt szerint a globalista árral szemben haladva Erdélynek egy új transzilvanizmusra 

van szüksége, amelynek lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel . Az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szombaton 

tartott marosvásárhelyi országos küldöttgyűlésén beszélt erről, szavait az EMNP sajtóosztálya 

foglalta össze az MTI-hez eljuttatott közleményben. Németh Zsolt kijelentette: Magyarország 

helyzete stabil, nemzetközi súlya egyre nő, s ez azt is jelenti, hogy a külhoni magyarság erős 

hátországként számíthat az anyaországra, s erős szomszédként és partnerként tekinthetnek rá 

a szomszédos országok is. Hozzátette: látható, hogy a globalizálódó világ új önmeghatározást 

is szükségessé tesz, és "a politikai realitások az új transzilvanizmus irányába terelnek 

minket". A politikus szerint a nemzeteknek, a nemzetállamoknak és a nemzeti régióknak 

össze kell fogniuk, hogy megőrizhessék identitásukat, s joggal merül fel a kérdés: ki más lehet 

Erdély szövetségese a globalista árral szemben, ha nem a magyar és a román állam? 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/09/21/szilagyi-peter-erositeni-kell-a-kapcsolatokat-a-diaszpora-magyarsagaval
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/09/21/nemeth-zsolt-erdelyt-bukarest-es-budapest-szovetsegeseve-kell-tenni
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Kelemen Hunornak meggyőződése, hogy bejut az államfőválasztás második 
fordulójába 
2019. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Azt gondolom, hogy a Népi Mozgalom Párt (PMP) jelöltje, Theodor Paleologu és én jutunk az 

államelnök-választás második fordulójába – jelentette ki pénteki konstancai sajtóértekezletén 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki szerint „nagyszerű” második forduló lenne, amilyen még 

nem volt az országban. Kelemen azt mondta, reméli, meggyőzi a román szavazókat, hogy rá 

voksoljanak. A RMDSZ elnöke közölte: a kampányban elhangzott üzenetei „nem a 

magyaroknak szólnak, hanem a román állampolgároknak”. „Korábban is mondtam: 

megpróbálták már románokkal, nem voltak elégedettek, próbálták Johannist... Látom, hogy 

van valamennyi elégedetlenség. Folytathatjuk ezen az úton, próbáljanak ki engem, és 

meglátják, hogy sokkal jobb lesz, mint az eddigi elnökök bármelyike alatt” – idézte az 

Agerpres hírügynökség Kelemen Hunort.(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 

https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunornak-meggyozodese-hogy-bejut-az-

allamfovalasztas-masodik-fordulojaba) 

 

Vastapsot kapott A Tenkes kapitánya 
2019. szeptember 23. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Óriási sikerrel mutatta be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes A Tenkes kapitánya című 

táncjátékát péntek este a zentai Sportcsarnokban. A nem mindennapi produkciót hatalmas 

érdeklődés övezte, több településről is szervezetten, busszal érkeztek a nézők, és a jegyek már 

napokkal az előadás előtt elfogytak. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai be is 

bizonyították, hogy nem hiába voltak rájuk ilyen kíváncsiak a délvidékiek, hiszen olyan 

fergeteges produkciót láthatott a közönség, hogy a végén hosszan, állva tapsolt. A táncjáték 

mindenki számára érthető volt, a legtöbben ismerték A Tenkes kapitánya című nagy sikerű 

tévéfilmet, melynek forgatókönyve alapján készült a darab, de aki nem látta, az is gyorsan 

feltalálta magát a kuruc-labanc küzdelmeket felidéző meseszerű és humorral átitatott 

produkcióban. A bemutatón jelen volt Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója is, aki 

a táncosok színpadra lépése előtt köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy a zentai 

bemutató a turné negyedik állomása, és hogy a tizenegy helyszín közül mindössze kettő 

magyarországi, a többi kilenc határon túli: – Az a célunk, hogy az emlékéveket ne csak 

Magyarországon ünnepeljük, hanem minden más külhoni régióban is, hogy minden magyar 

ember szívében ott legyen az ünnep akár itt Zentán, vagy Bécsben, vagy Lendván. A mi 

célunk, hogy a magyarság vérkeringését újra élővé tegyük ennyi év után. 

 

Áll a bál Vásárhelyen: Vass Leventének, a néppártnak és az MPP-nek se tetszik 
Soós jelölése 
2019. szeptember 22. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Bihari Napló, maszol.ro 

Vass Levente RMDSZ-es parlamenti képviselő, az EMNP és az MPP is elégedetlenségének 

adott hangot amiatt, hogy a szövetség ismét Soós Zoltán múzeumigazgatót indítja a jövő évi 
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önkormányzati választásokon a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért. Az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének éléről júniusban – Péter Ferenc megyei elnök 

kezdeményezésére – eltávolított Vass Levente közösségi oldalán posztolt bejegyzésében 

pontokba foglalta, hogy szerinte miért járt el szabályellenesen a szövetség Maros megyei 

szervezetének csütörtöki küldöttgyűlése Soós kiválasztásával. A képviselő közölte: a 

marosvásárhelyi küldöttek 70 százaléka nem támogatta a polgármesterjelölt személyét a 

küldöttgyűlésen rendezett szavazáson. Ennek fényében szerinte nem felel meg a valóságnak 

Soós Zoltán Facebook-bejelentése, amelyben „egyöntetű megválasztásáról” írt. 

 

„Tisztogatás, bomlasztás”: egyre nagyobb a feszültség az MPP-körül 
2019. szeptember 20. – transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) országos elnöksége szerdán kizárta a pártból Rákossy Botond 

Józsefet, a Hargita megyei szervezet elnökét és Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármestert. 

Az eset kapcsán a Kolozsvári Rádió megkereste Mezei Jánost, az MPP elnökét és Biró Zsoltot, 

az MPP korábbi elnökét és jelenlegi parlamenti képviselőt, hogy kommentálják a történteket.  

 

Horváth Anna: az ellenőrző szervek hullámokban szállják meg a sikeres 
önkormányzatainkat  
2019. szeptember 20. – maszol.ro 

A tervezhetőség, kiszámíthatóság hiánya jelenleg a romániai önkormányzatok legnagyobb 

problémája – véli Horváth Anna. Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke a 

Maszolnak adott interjúban elmondta: a települések fejlődését az is akadályozza, hogy az 

állam a helyhatóságok vezetőiben potenciális bűnözőt lát, így sokszor inkább nem pályáznak 

uniós pénzekre, mert „abból nem lehet baj”. Kolozsvár volt alpolgármestere arról is beszélt: 

az RMDSZ folyamatosan nyomon követi a nyelvi jogok betartását a helyi közigazgatásban, és 

csak a tanácsüléseken alkalmazott tolmácsok kérdésében látja esetenként helyét 

kompromisszumnak.  

 

Rhédey-múzeumot avattak Erdőszentgyörgyön – Erzsébet királynő ükanyjának 
is emléket állít a kiállítótér 
2019. szeptember 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Régi adósságot törlesztett Erdőszentgyörgy azzal, hogy pénteken hivatalosan is megnyitották 

a helyi kastélyban a Rhédey-kiállítóteret, amely többek közt múltunk tragikus sorsú 

szépségének, Rhédey Claudiának állít emléket. Az Erdőszentgyörgyön született egykori 

grófkisasszony a jelenlegi angol királynő ükanyjának számít, így nem csoda, hogy a megnyitó 

igazi multikulturális kavalkád volt, amelyen grófok, nagykövetek, politikusok is jelen voltak. 

 

Változott a világ, változott a Székelyhon  
2019. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Az újságírás az ellenőrzött, hiteles tartalomról szól. Ez az éles határvonal, amely 

megkülönbözteti a közösségi oldalakon terjedő bejegyzésektől – a székelyföldi médiát érintő 
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kihívásokról, a Székelyhon napilapról és az új nyereményjátékról beszélt Kozán István, a lap 

főszerkesztője a székelyudvarhelyi Prima Rádió meghívottjaként. 

 

Itthon tanulni, a szülőföldön boldogulni 
2019. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Több mint száz elsőéves hallgatót fogadott köreibe a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ 

(SZÉK) pénteken délután: a három szakra beiratkozottak eskütétellel váltak a diákközösség 

tagjaivá. A tavalytól már egyetemi központként működő székelyudvarhelyi felsőoktatási 

intézmény 21-ik évnyitó-ünnepségét tartotta idén: a 2019-2020-as tanévben kereskedelem és 

marketing, vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint könnyűipari mérnöki szakokon zajlott a 

felvételi. Amint azt az egyetem egyik alapítója, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

elnöke elmondta: a tanintézet létrehozásakor kettős volt a cél: egyrészt, hogy 

Székelyudvarhely „kitörölhetetlenül felkerülhessen az erdélyi egyetemi városok térképére”, 

másrészt, hogy a szülőföldön való boldogulás nem csak szlogen, hanem megvalósítható 

életpálya legyen. 

 

Kelemen Hunor elrollerezett a választási irodáig, és benyújtotta államfőjelölti 
iratcsomóját 
2019. szeptember 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök benyújtotta az államfőjelölti iratait szombaton a bukaresti 

Központi Választási Irodához. A politikus elektromos rollerrel érkezett a helyszínre. Az 

összegyűjtött közel 270 ezer támogató aláírás átadása után Kelemen Hunor újságíróknak 

elmondta: gesztusával azt kívánja üzenni, hogy kevesebbet kell használni a gépkocsit. 

„Gondoljunk a környezetünkre, gondoljunk a gyermekeink jövőjére, és ne korlátozzuk senki 

jogát akár elektromos kerékpár vagy roller használatában” – jelentette ki. Hozzátette: nem 

korlátozásokat kell bevezetni az új járművekkel kapcsolatban, hanem szabályozni kell ezek 

használatát. Kelemen Hunor úgy vélte: a jelölteknek víziókat, bátor terveket kell 

bemutatniuk, amelyek kivezetik az országot a középszerűségből. 

 

Felavatták Dávid Ferenc unitárius egyházalapító szobrát Sepsiszentgyörgyön 
2019. szeptember 21. – MTI, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban szombaton felavatták Dávid Ferenc unitárius 

egyházalapító püspök köztéri szobrát. A Harmath István szobrászművész által megmintázott 

egész alakos szobrot a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség és Sepsiszentgyörgy 

Önkormányzata állíttatta. Az avatóünnepségről az unitárius egyház sajtószolgálata juttatott el 

közleményt az MTI-hez. Az avatóünnepségen Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius 

lelkész, az egyház közügyi igazgatója azt hangsúlyozta, hogy Dávid Ferenc 

fundamentumkészítő ember volt, és a ma emberének is tudatában kell lennie, hogy élete 

mások számára lesz fundamentum. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete 

Erdély elévülhetetlen értékeként szólt arról, hogy az 1568-as tordai országgyűlés Dávid 

Ferenc kezdeményezésére a világon először hirdette meg a vallás- és lelkiismereti 
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szabadságot. A nagykövet szerint Dávid Ferenc példáját ma is követni kell, hiszen a 

szabadságra és igazságra való törekvés ma is a közösségek létének és erősödésének a záloga. 

 

Soós Sándor szerint csalásspirálban a néppárt, miután Csomortányi István elnök 
ismét bizalmat kapott 
2019. szeptember 22. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt hétvégi küldöttgyűlésén megtartott bizalmi szavazás után Soós 

Sándor a Krónikának leszögezte: nem vonja vissza a bírósági keresetet, amely révén az EMNP 

márciusi küldöttgyűlésén tartott elnökválasztás eredményét támadta meg, arra hivatkozva, 

hogy három szavazat érvénytelen volt, így egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint 

felét. Szeptember 26-án, csütörtökön lesz a tárgyalás, ezután alapfokon ítéletet hirdetnek, ám 

ha felek fellebbeznek, jövő év márciusáig is elhúzódhat a per. 

 

Elkezdődött a Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat  
2019. szeptember 22. – maszol.ro 

A Barcsay Ákos-díjak átadásával rajtolt hivatalosan szombat este a X. Hunyad Megyei Magyar 

Napok, amely idén szeptember 19-29. között tíz, magyarok által lakott Hunyad megyei 

településen mintegy félszáz kulturális, sport és szabadidős programot kínál az érdeklődőknek. 

A Petrozsényi Tudományegyetem dísztermében megtartott rendezvényindítón Winkler Gyula 

EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke köszöntőjében felidézte az idén jubileumi 

évfordulót ünneplő rendezvénysorozat fontosabb állomásait, hogyan vált a Hunyad megyei 

magyar közösség legfontosabb ünnepévé. 

 

Az RMDSZ lemondott Marosvásárhelyről 
2019. szeptember 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „óriási baklövés volt egyoldalúan határozni a marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt személyéről, „ágyútöltelékként” bedobva Soóst a jövő évi helyhatósági 

választásokra. Hiába hajtogatja az RMDSZ, hogy prioritásnak tekinti a 2020-as 

önkormányzati megmérettetés szempontjából Marosvásárhely visszahódítását, ha a 

minimális gesztust sem képes megtenni a város magyarságának összefogása, Soós sikere 

érdekében. Amelyhez négy évvel ezelőtt olyan körülmények között hiányzott 1700 szavazat, 

hogy a múzeumigazgató volt az összmagyar jelölt. Ha a jövő évi nekiveselkedés is kudarcos 

lesz, annak már egyedül az RMDSZ lesz a felelőse, és sokba fog még kerülni a szövetségnek”. 

 

Az MKP számára elsődleges a magyar együttműködés 
2019. szeptember 20. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Az MKP Országos Elnöksége csütörtök este ülésezett Rimaszombatban. A tanácskozáson 

megerősítették az elnökség korábbi döntését, a párt kész megnyitni jelölőlistáját a többi 

magyar párt és társadalmi szervezet előtt. Králik Róbert, az MKP sajtótitkára 

megkeresésünkre elmondta, a párt a jövő héten minden magyar párttal és társadalmi 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-szamara-elsodleges-a-magyar-egyuttmukodes
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szervezettel tárgyalásokat kezdeményez arról, hogy induljanak a Magyar Közösség Pártja 

jelölőlistáján a magyar együttműködés megteremtése érdekében. Králik hozzáfűzte, az 

elnökség mandátumot adott a párt küldöttségének a szlovák demokratikus ellenzéki 

pártokkal folytatott tárgyalások megkezdésére, azonban ezt megelőzően az MKP tárgyalni fog 

a magyar pártokkal és társadalmi szervezetekkel, mivel az MKP számára a magyar 

együttműködés megteremtése az elsődleges. 

 

Felhatalmazták az MKP elnökségét az OĽaNO-val való tárgyalások 
megkezdésére 
2019. szeptember 20. – bumm.sk 

Csütörtökön ülésezett az MKP Országos Elnöksége Rimaszombatban. A tanácskozáson 

felhatalmazták az elnökséget az OĽaNO-val való tárgyalások megkezdésére. Mielőtt azonban 

ez megtörténne, tárgyalásokat kezdenek a szlovákiai magyar társadalmi szervezetekkel, hogy 

létrejöhessen az MKP listáján a magyar együttműködés. A listájukat szándékaik szerint 

megnyitják a Magyar Fórum, az Össszefogás Politikai Mozgalom és a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség előtt is. 

 

Újabb magyar ügy bukott el – Kiss Beáta 
2019. szeptember 20. – Ma7.sk, bumm.sk 

Nem lepődött meg senki azon, hogy a közoktatási törvény módosítására irányuló, Most- Híd 

által benyújtott törvényjavaslat, a nemzetiségi iskolák fogalmának bevezetése és annak 

részletezése nem ment át. Tudtuk jól, és arra jómagam is rámutattam, hogy késve, politikai 

akarat és szándék nélkül nincs is esély. Mégsem hagyhatom a dolgot szó nélkül. Hisz ez most 

valóban olyan javaslat volt, mely végre nem látszat- vagy félmegoldás lett volna iskoláink 

ügyében. Minden hiányossága mellett valóban tényleges előrelépést jelenthetett volna. Ám 

nem így történt. A felvidéki magyar iskolák ugyanis jobb sorsra érdemesek. Nagy kár, hogy a 

Most-Híd csak most, a választási ciklus végén próbálkozott azzal, hogy egyáltalán benyújtsa. 

 

Felavatták a Reviczky-melldomborművet Léván 
2019. szeptember 20. – Ma7.sk 

2019. szeptember 19-én a lévai Reviczky Házban – az író-költő halálának 130. évfordulója 

alkalmából – avatták fel Reviczky Gyula melldomborművét. A vitkóci születésű irodalmár 

gyermekkorában néhány esztendőt Léván töltött; az elemi iskola első négy évfolyamával 

kezdte itt tanulmányait, mielőtt a pozsonyi főgimnáziumot látogatta volna. Köveskuti Jenő 

tanítóképezdei igazgató kezdeményezésére a Reviczky nevét felvevő társaság 1912-től az első 

világháború végéig vállalt szerepet a város kulturális életében. Ennek a közösségnek a 

szellemi utódjaként alakult meg 1997 nyarán a Reviczky Polgári Társulás, amelynek első 

elnöke az az Újváry László volt, aki huszonkét esztendővel később, a társulás jelenlegi 

vezetőjével, Wirth Jenővel közösen leplezte le Túri Török Tibor alkotását. 
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https://www.bumm.sk/percrol-percre/2019/09/20/felhatalmaztak-az-mkp-elnokseget-az-olano-val-valo-targyalasok-megkezdesere
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2019/09/20/felhatalmaztak-az-mkp-elnokseget-az-olano-val-valo-targyalasok-megkezdesere
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ujabb-magyar-ugy-bukott-el
https://ma7.sk/tajaink/felavattak-a-reviczky-melldombormuvet-levan
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Több mint másfélszáz magyar kiselsős kezdte meg tanulmányait Komáromban 
2019. szeptember 22. – Felvidék Ma 

Országos viszonylatban szeptember közepén vált hivatalossá az idei tanévre beíratott és az 

alapiskolai tanulmányokat elkezdő gyermekek száma. Komárom városában az önkormányzat 

által fenntartott magyar tanintézményekben 165 elsős kezdte el tanulmányait az elmúlt 

hetekben. A Felvidék Ma szerkesztőségébe eljuttatott közleményben olvasható: Komáromban 

április 11-én és 12-én zajlott a beíratás az alapiskolák első osztályaiba. Hat városi fenntartású 

iskolai intézmény várta a gyerekeket. Ebből három a magyar tanítási nyelvű és három a 

szlovák tanítási nyelvű alapiskola. 

 
Felmérés: Bugár Bélánál már csak Štefan Harabinban bíznak kevésbé az 
emberek 
2019. szeptember 22. – Körkép 

A Markíza Na telo című politikai műsorban bemutatott Focus-felmérés szerint a 

legmegbízhatóbb szlovákiai közéleti személyiség Zuzana Čaputová államfő, aki egyben az 

egyetlen olyan politikus, akiben többen bíznak, mint nem bíznak. A válaszadók 56 százaléka 

tartja megbízhatónak az elnökasszonyt. A második helyen Peter Pellegrini (Smer) kormányfő 

áll. A harmadik helyen a bizalmatlanok számának jelentős megnövekedésével Andrej Kiska 

következik. A legérdekesebb eredményt mégis Bugár Béla kapta, aki 20 százalék alatti 

eredményével a második „legkevésbé megbízható”. 

 

Tehetségfejlesztés első osztályos kortól 
2019. szeptember 23. – Magyar Szó  

A Cofman Judit Tehetségfejlesztő Iskola csaknem negyedszázada foglalkozik azokkal a 

diákokkal, akik tehetségükkel és képességeikkel kitűnnek a matematika, fizika, kémia 

területén. A Cofman iskola foglalkozásait rendszerint Szabadkán tartják, de Vajdaság több 

településéről is érkeznek érdeklődő általános és középiskolás diákok, hiszen az itt megszerzett 

tudást kamatoztatni tudják nemcsak a tanulmányaik során, hanem a különböző versenyekre 

való felkészülés alkalmával. A Cofman iskola a 2019/2020-as tanévben is várja az érdeklődő 

diákokat, a munka már a hétvégén megkezdődött az Ivan Sarić Műszaki Középiskola 

tantermeiben. 

 

„Műszakinak születtem” 
2019. szeptember 22. – Magyar Szó  

A városi képviselő-testület szeptember elsején Szabadka Város napja alkalmából megtartott 

díszülésén három polgártársunk vehette át az észak-bácskai település Pro Urbe-díját. A 

díjazottak között van dr. Nyers József egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora is, 

akinek irányítása alatt generációk kerültek közelebb a műszaki tudomány különböző 

ágazataihoz, és akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Szabadkán 
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https://felvidek.ma/2019/09/tobb-mint-masfelszaz-magyar-kiselsos-kezdte-el-tanulmanyai-komaromban/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/22/felmeres-bugar-belanal-mar-csak-stefan-harabinban-biznak-kevesbe-az-emberek/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/22/felmeres-bugar-belanal-mar-csak-stefan-harabinban-biznak-kevesbe-az-emberek/
https://www.magyarszo.rs/hu/4099/kozelet_oktatas/208361/Tehets%C3%A9gfejleszt%C3%A9s-els%C5%91-oszt%C3%A1lyos-kort%C3%B3l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4098/hetvege/208347/%E2%80%9EM%C5%B1szakinak-sz%C3%BClettem%E2%80%9D.htm
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meghonosodott a hőszivattyús fűtési technológia, amelyet mára egyre széleskörűbben 

alkalmaznak. 

 

Újvidéki általános és középiskolások Guinness-rekordért zongoráznak 
2019. szeptember 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az Isidor Bajić Zeneiskola diákjai és tanárai ma este a Városháza dísztermében megpróbálják 

megdönteni az egy zongorán egyszerre játszó emberek számának Guinness-rekordját. Ma 21 

órakor 23 diák és három tanár fog zongorázni, hogy megdöntsék a rekordot, amit most 18 

szarajevói középiskolás tart. Egy zongorán egyszerre fogják előadni a zeneiskola egykori 

diákjának, az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatójának, Ivan Markovićnak a Hajnal (Zora) 

című művét. 

 

Kárpátaljáról is szó esett az ENSZ USA-beli ülésén 
2019. szeptember 22. – Kárpátalja  

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) nemzetközi éghajlati csúcstalálkozóját az USA-

ban, mégpedig New Yorkban rendezték meg. Az eseményen Kárpátalja is szóba került. A Free 

Szvidovec mozgalom egyik aktivistája a csúcstalálkozón elmondta, hogy a megyében 

megpróbálják elpusztítani a hegységet egy síközpont kialakítása által. Az aktivista elmondása 

szerint egy ilyen jellegű építkezés meg tudja zavarni az ökoszisztémát, megakadályozhatja a 

medvék migrációját is. 

 

Tizennyolcan nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi 
kutatói ösztöndíjra 
2019. szeptember 20. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 

anyagi támogatás segítségével idén is meghirdette a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégium kutatói ösztöndíjat. A felvételi vizsgákat szeptember 19-én tartották a Rákóczi-

főiskolán. Váradi Natália, GENIUS Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója elmondta, hogy 

már 20 éve vizsgáztatnak. Az eddigi legtöbb jelentkező 33 fő volt, most 21-en jelentkeztek az 

ösztöndíjra 16 zsűritag ellenőrzése alatt.  

 

A 250 éves templomot ünnepelték Alsóőrben 
2019. szeptember 21. –  volksgruppen.orf.at 

Az alsóőri templom építésének 250 éves évfordulóját ünnepelte az őrvidéki magyarság 

szeptember 21-én, szombaton. Az ünnepi szentmise után megáldották a templom 

védőszentje, Alexandriai Szent Katalin márványból készült ikonját, és bemutatták „Az Őrök 

hitének öröksége“ című kiadványt. A szentmisén jelen voltak a Kismartoni Egyházmegye, a 

Szombathelyi Egyházmegye és az ortodox egyház képviselői is. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24153/Ujvideki-altalanos-es-kozepiskolasok-Guinness-rekordert-zongoraznak.html
http://karpataljalap.net/2019/09/22/karpataljarol-szo-esett-az-ensz-usa-beli-ulesen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tizennyolcan-nyertek-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegiumi-kutatoi-osztondijra/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tizennyolcan-nyertek-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegiumi-kutatoi-osztondijra/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3013925/
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Új társaikat várják a „Virgoncok“ 
2019. szeptember 22. – volksgruppen.orf.at  

Szeptember 19-én tartotta első foglalkozását a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Virgonc 

Gyermeknéptánccsoportja Alsóőrben. A gyerekek két korcsoportban ismerkedhetnek meg az 

őrvidéki magyar népzenével és néptáncokkal. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Öt kontinens 

2019. szeptember 21. – Duna World 

 

Amikor a művészet életre kel. Ez a mottója amely nemrégiben nyitotta meg kapuit 

Sanghajban a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából. 

A kortárs magyar művészek alkotásait mutatja be a tárlat, mely Magyarország Sanghaji 

Főkonzulátusa és a Modern Művészeti Múzeum együttműködésének köszönhetően jött létre. 

 

A bonyhádi kultúrház rajzszakkörének és persze kimagasló tehetségének köszönhetően 

hamar a képzőművészet felé fordult, majd a pécsi művészeti gimnázium elvégzése után 

Franciaországba emigrált. Major Kamill mára elismert kortárs képzőművész. 

 

A 1989-as esztendő nagy változásokat hozott a magyar történelemben. A megnyílt határok az 

egyének életére is hatással voltak. Süle László zongoristát, zeneszerzőt épp ekkor érte egy 

felkérés, hogy tanítson Finnországban. Az azóta eltelt 30 évről mesélt. 

 

Következő riportunk főszereplője Hollandiában született, jelenleg Stuttgartban él és nem 

mellesleg  tagja Kratochvil Károly nevét őrző a dalárdának. Ő is a legendás Burg Kastl-i 

Magyar Gimnáziumban végzett. A mai napig őrzi annak szellemiségét, és persze ragaszkodik 

magyarságához.   
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3014000/
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-09-21-i-adas/
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Térkép 

2019. szeptember 21. – Duna World 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Felvidéken, aki a két világháború között az ottani magyarság 

vezetője volt. Az akkori totalitárius rendszer Esterházyt elítélte, meghurcolta.1957-ben, a 

morvaországi Mírov börtönében halt meg. A kommunista rendszer még hamvainak kiadását 

is megtagadta. Hamvait csak halálát követően 60 évvel, 2017. szeptemberében helyezték 

végső nyugalomra Alsóbodokon.Erre emlékeztek a zarándoknapon.  

  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete  néhány éve azért jött létre, hogy egyesítse 

és támogassa a térség  sokgyermekes családjait. Emellett olyan programokat szerveznek, 

amelyek színesítik a mindennapjaikat és  ahol lehetőséget nyílik a kikapcsolódásra a gyerekek 

és a felnőttek számára egyaránt.  

 

Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg a komáromi Selye János Egyetem, Közép-Európa egyetlen 

állami fenntartású, kisebbségi nyelven oktató felsőoktatási intézménye. A Selye János 

egyetem megalapításával a felvidéki magyarok évtizedeken át dédelgetett álma vált valóra: 

azaz, a lehetőség arra, hogy az óvodától az egyetemi diplomáig anyanyelvükön tanulhassanak 

a fiatalok. A komáromi magyar egyetem történelmet írt 2004 szeptemberében. 

 

Verstúra a 110 évvel ezelőtt született és 75 évvel ezelőtt elhunyt Radnóti Miklós emlékére. Egy 

kunszentmiklósi magyartanár úgy döntött, hogy az évfordulók kapcsán maga is végig 

gyalogolja az „erőltetett menet”útvonalát a szerbiai Bortól egészen Abdáig. Tóth Péter Lóránt 

a 820 kilométeres útvonalon, több mint 100 városon és falun halad át. 30 településen 

irodalmi műsorral emlékezik a helyiekkel együtt a tragikus sorsú költőre. 

 

Egy csodálatos és hiányt pótló családi vállalkozást mutatunk be most Önöknek. A 

Székelyudvarhely melletti Felsőboldogfalván Tornai Gabriella eleinte fiai barátainak 

szervezett tematikus táborokat. Mesés Manóházukban ma már 10-12 bölcsődés korú 

apróságra vigyáznak. Falusi környezet, jó levegő, rengeteg játék és kreatív foglalkozás – csak 

néhány indok, amiért szeretnek hozzájuk járni a Székelyudvarhely-környéki totyogós 

csöppségek. 

 

Erdély dél-keleti részén a Kárpát-kanyarban fekszik Brassó, ahol a múlt század elején egyenlő 

arányban laktak még a szászok, a  magyarok és a románok. A 400 ezres nagyváros magyar 

közössége , ma már csupán a lakosság 8 százaléka. A kultúra erejével próbálják felvenni a 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-09-21-i-adas/
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harcot az asszimilációval. A szórványmagyarság egyik legnagyobb ünnepét, a Brassói Magyar 

Napokat immár 9. alkalommal rendezték meg. 

 

 

Határok nélkül  

2019. szeptember 20. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák parlament nem szavazta meg a közoktatási törvény módosítását, amely definiálta 

volna a nemzetiségi iskolákat. A 133 jelen lévő képviselőből csak 59-en támogatták, hogy a 

magyar oktatási szakemberek által hangsúlyozott megkülönböztetés megtörténjen. Haják 

Szabó Mária tudósítása.  

 

Közoktatási törvény módosítás ide,  vagy oda a jobb sorsra érdemes felvidéki magyar 

iskolákban komoly munka folyik, hogy megtartsák, sőt növeljék a diáklétszámot. Az elmúlt 

években nem volt nagy ingadozás az iskolakezdők számában a felvidéki oktatási 

intézményekben. Már évek óta 3400 fölött van a beiskolázottak száma.  Bár országos adatok 

még nem láttak napvilágot a szeptemberi iskolakezdésről -  Gömörben,  a rozsnyói 

járásban,  nem csökkent az elsősök száma.  A járás 15 magyar oktatási intézményében az idén 

110 iskolakezdő vette át a Rákóczi Szövetség beiratkozási támogatását.  Palcsó Zsóka 

összeállításában először Sullivan (SZALIVEN) Ferencet, a Rákóczi Szövetség beiratkozási 

programjáért felelős munkatárát halljuk. 

 

Arad megyében is a napokban adta át a Rákóczi Szövetség a 10 ezer forintos iskolakezdési 

támogatást azoknak a családoknak, ahol  magyar előkészítő osztályba íratták a gyermeküket.  

A családok támogatásán kívül,  a program  a szórványban működő magyar tanintézmények 

számára  is hasznos, mert némiképp ellensúlyozza a többségi iskolák elszívó erejét. Csütörtök 

délután az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban találkoztak a Rákóczi Szövetség munkatársai 

a szülőkkel, ahol  Pataky Lehel Zsolt is jelen volt. 

 

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója az RMDSZ marosvásárhelyi polgármester- 

jelöltje, a jövő évi önkormányzati választásokon. Erről egyhangú döntés született tegnap a 

szövetség Maros megyei küldöttgyűlésén. Soós Zoltán a 2016-os helyhatósági választásokon a 

magyar összefogás jelöltje volt és szoros versenyben maradt alul a jelenlegi – közel 20 éve 

regnáló-  román városvezetővel szemben. 

 

Az ukrán nyelvpolitika sérti a kisebbségi jogokat – mondta júliusban az EBESZ Kisebbségi 

főbiztosa. Ukrajnának van új államfője, van új parlamentje, de az oktatási, és nyelvhasználati 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-20_18-02-27&enddate=2019-09-20_18-40-27&ch=mr1
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törvénye mit sem változott.  A két kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elküldi javaslatait  

Zelenszkij államfőnek és más illetékes szerveknek a készülő, kisebbségekről szóló törvényhez. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét hallják. 

 

Az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért Egyesület gyűjteményébe értékes, az úzvölgyi 

hadieseményekről, katonai létesítményekről és háborús életről szóló régi fotográfia került. 

Oláh-Gál Elvira beszélgetett az egyesület alapítójával  az egyre ritkábban felbukkanó 

relikviákról.  

 

A Nemzedékek Találkozójával, illetve néhány pénteki programmal már ezen a hétvégén 

megkezdődik az Aradi Magyar Napok. A rendezvénysorozat fő eseménye mindig az október 

6-i megemlékezés, a kivégzett honvédtisztjei előtti főhajtás. De addig számos érdekes és 

szórakoztató programot tartogat az Aradi Magyar Napok. A  főbb eseményekről kérdezte 

Pataky Lehel Zsolt a főszervezőt, Faragó Péter parlamenti képviselőt, az RMDSZ Arad megyei 

szervezetének elnökét. 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 21. – Kossuth Rádió 

 

Tíz éves a Híd Kör. A Híd irodalmi folyóirat 1934 óta jelenik meg a Vajdaságban, és egy fiatal, 

meglepően nagyszámú alkotói csoportot is maga köré tudott gyűjteni az elmúlt években. A 

Híd Körről és az alkotói csoporthoz fűződő viszonyáról mesélt a 67. Kanizsai Írótáborban a 

kör több tagja, köztük Berényi Emőke kritikus és Antalovics Péter költő.  

  

Húsz év az alkotásról, a szabadságról. Felvidéken húsz éves a rozsnyói Malom nemzetközi 

alkotótábor. Az önkormányzati, majd civil összefogással szervezett művésztelep a  két évtized 

alatt mintegy 70 képzőművészt látott vendégül és az itt készült alkotásokból rendezett 

kiállítások  a  város művészeti életét gazdagították. A jubiláló, idei rendezvény visszatért 

eredeti helyszínére, a hangulatos Rozsnyó-fürdői Villába, s az itt született alkotásokból, már 

készül a 20. Malom kiállítás, amely majd az őszi Városnapok rendezvénysorozatát gazdagítja. 

A 20. Nemzetközi Malom alkotótáborban 15 alkotóművész vett részt. 

 

Kisoroszon, a nagykikindai községhez tartozó kis településen nagyot mertek álmodni: a 

Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági központ szervezésében immár 19. 

alkalommal szervezték meg a kézműves tábort, ahol évről évre régi mesterségekkel 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-21_18-30-00&enddate=2019-09-21_19-07-00&ch=mr1
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ismerkednek a gyerekek. A szervezők merész ötlete megvalósult, kialakítottak egy fazekas 

műhelyt, ahol máris gyönyörű munkák születtek, sőt tartottak már egy felnőttképzést is.  

  

Tavasszal az Országos Szépművészeti Múzeum letétjeként az 1918 után Aradon maradt, több 

mint száz festményből rendeztek válogatás-kiállítást az Arad megyei Múzeum szépművészeti 

osztályán.  

 

Nemrégiben pedig ismét egy elfeledett magyar művész alkotásaiból nyílt tárlat a múzeum és 

az aradi Kölcsey Egyesület közös szervezésében. Wolff Károly 150 évvel ezelőtt született, 

portréi tették híressé, amelyek ma is ott láthatók számos aradi otthon falán. A művész 25 

képe október 6-ig tekinthető meg. Némelyik valóban kultúrtörténeti érdekesség – mondja 

Fekete Károly kurátor. 

 

A Kárpátok hegyvidékét a Balkán-hegységtől a Duna fantasztikus áttöréses völgyszakasza 

választja el. Az Al-Dunának is nevezett, csodás szépségű, közel 150 kilométer hosszú 

folyószakasz a szerbiai Galambóc váránál kezdődik, ennél a közelmúltban felújított, egykor 

magyar szempontból is stratégiai fontosságú várnál. Magáról a várról, de sokkal inkább a 

történelmi háttérről beszél Mészáros Zoltán történész. 

  

 

 


