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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Vasárnap ér véget a 4. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál 
2019. szeptember 29. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet  
Vasárnap ér véget a 4. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál a németországi Stuttgartban. 
A találkozón három országból - Németországból, Hollandiából és Svájcból - összesen nyolc 
magyar néptánccsoport vett részt - mondta el az MTI-nek vasárnap a helyszínen tartózkodó 
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. A 
háromnapos fesztivál célja, hogy összehozza a Nyugat-Európában működő magyar 
néptáncegyütteseket, és lehetőséget biztosítson egymás megismerésére, valamint a 
néptáncon és népzenén keresztül magyarságuk közös megélésére. Szilágyi Péter 
hangsúlyozta: a magyar népművészet, azon belül a magyar néptánc közös örökség, 
mozdulataiban több száz év hagyománya köszön vissza. Ez a művészet ma is segít megtartani 
a diaszpórában élő magyarok hazaszeretetét, magyarságtudatát. A fesztivált és a Nyugat-
Európában működő néptánccsoportokat a diaszpórának szóló nyílt és egyedi pályázati 
támogatásokkal, valamint a 2013-ban elindított Kőrösi Csoma Sándor programmal is segíti a 
magyar kormány. A programon keresztül magyarországi táncosok kilenc hónapon át 
dolgozhatnak együtt a nyugat-európai csoportokkal - tette hozzá.  

 

Közös cselekvési terv: tizenkét pontos munkaanyagról tárgyaltak az erdélyi 
magyar pártok 
2019. szeptember 27. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Közös cselekvési tervről tárgyaltak pénteken Kolozsváron az erdélyi magyar politikai 

szervezetek képviselői. A Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére létrejött 

kolozsvári autonómia-kerekasztal résztvevői egy 12 pontos munkaanyagról kezdték meg a 

tárgyalásokat. Amint az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozatban rögzítették: az Európai 

Unió újonnan felálló intézményrendszerénél kezdeményezik és támogatják a Kalmár Ferenc 

és Szili Katalin által megfogalmazott, az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó öt alapelv 

elfogadását. Megerősítették ugyanakkor elkötelezettségüket a politikai szervezetek vezetői 

által 2018. január 8-án aláírt együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósítása 

mellett. 

 

Kolozsvári gálán vettek részt a Kárpát-medence legjobb kisiskolás mesemondói 
2019.szeptember 28. – MTI, Krónika, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, ma.hu 
A Kolozsvári Magyar Opera termében szervezett gálaelőadáson vettek részt szombat délelőtt 
azok a gyermekek és tanáraik, akik a legjobban szerepeltek országaikban a magyar 
kisiskolásoknak szervezett mesemondó versenyeken.  
A kolozsvári gálára négy felvidéki, hat kárpátaljai, hét székelyföldi, nyolc partiumi és három 
vajdasági gyermek érkezett. Kilencen közülük a tájegységük népviseletébe öltözve elő is adták 
azt a mesét, amellyel kiérdemelték azt az erdélyi és budapesti jutalomkirándulást, melynek a 
kolozsvári gála is része volt. A mesemondó versenyekkel a szervezők a 160 éve született, és 90 
éve meghalt Benedek Elekre, a nagy székely mesemondóra kívánták ráirányítani a 
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figyelmet.A gálát köszöntő Szili Katalin miniszterelnöki megbízott megemlítette: a 
mesemondó versenyek, melyek győztesei eljutottak a kolozsvári gálára, összesen 6500 
gyermeket mozgattak meg szerte a Kárpát-medencében. Szili Katalin elmondta: Elek apó 
mesekincse tiszta forrásból származik, és az identitásunkhoz, a tartásunkhoz szükséges 
adalékokat ad, amit a gyermekek továbbvisznek. 

 

Szándéknyilatkozat az egyesült államokbeli Marymount Egyetem és három 
külhoni magyar felsőoktatási intézmény között 
2019. szeptember 27. – külhonimagyarok.hu 

Az egyesült államokbeli Marymount katolikus egyetem és három külhoni magyar 

felsőoktatási intézmény vezetője Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés 

volt elnöke meghívására találkozott Budapesten, ahol szándéknyilatkozatot írtak alá az 

intézményeik közötti együttműködésről. A nyilatkozatot a külhoni magyar felsőoktatási 

intézmények részéről Dr. Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Dr. Dávid László, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora és Dr. Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese írta alá, a Marymount Egyetem részéről az 

aláíró Dr. Irma Becerra, az egyetem elnöke volt. A kapcsolat célja a Kárpát-medence 

kultúrájának, történelmének megismerésén kívül elsősorban a modern tudományok területén 

történő együttműködés, amelyek lehetőséget biztosítanak az oktatók és hallgatók számára 

ösztöndíjak, kutatási lehetőségek tekintetében. A találkozó létrejötte a Washingtoni Magyar 

Ház elnöke, Fedor István közreműködésében valósult meg, aki az arlingtoni egyetem 

boardjának tagja. 

 

Államfőválasztás: Johannis támogatottsága csökkent, a második helyre feljött 
Dănciláé nőtt 
2019. szeptember 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A novemberi romániai elnökválasztáson induló jelöltek népszerűségi rangsorának 

átrendeződését jelzi egy friss felmérés: a Socio Data közvélemény-kutató intézet szeptember 

közepén gyűjtött adatai szerint csökkent Klaus Johannis jobboldali államfő támogatottsága, a 

második fordulóban pedig Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnök lehet az 

ellenfele. 

 

Kelemen Hunor Nyíregyházán: regionális együttműködésekben kell 
gondolkodniuk a magyaroknak 
2019. szeptember 27. – MTI, Krónika 

Regionális együttműködésekben kell gondolkodniuk a Kárpát-medencében élő magyaroknak 

– jelentette ki az RMDSZ elnöke egy, a témában rendezett konferencián pénteken 

Nyíregyházán. Kelemen Hunor A testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László 
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öröksége jegyében című program keretében tartott rendezvény sajtótájékoztatóján elmondta, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye együttműködésében nagyon jó az irány, az elmúlt 

évtizedben egymás után valósultak meg a határ mindkét oldalán a közös egészségügyi, 

infrastrukturális és kulturális fejlesztések. Az új határátkelők megnyitása, utak és műemlékek 

felújítása egyaránt jó a magyaroknak és a románoknak, ezt a közös cselekvést szeretnénk 

továbbvinni a következő években is – hangoztatta az RMDSZ elnöke. 

 

Mezei János puccskísérletet kiált, belharcok emésztik a polgári pártot 
2019. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Személye ellen irányuló puccskísérletként élte meg az MPP országos választmányi ülésén 

történteket Mezei János, az alakulat országos elnöke, miután a pártból nemrég kizárt Gálfi 

Árpád székelyudvarhelyi polgármester javaslatára a testület bizalmi szavazást rendelt el a 

személyével kapcsolatban. A tavaly megválasztott pártvezér megbuktatása nem sikerült: a 36 

fős testület jelenlévő 24 tagja közül tizenketten Mezei mellett, ugyanannyian ellene szavaztak. 

Megjegyzendő, hogy az elnöknek a saját voksával sikerült elkerülnie egy kínos, éppen a saját 

„pályáján”, Gyergyószentmiklóson elszenvedett vereséget. 

 

Mezei János: újratervezésre van szükség a Magyar Polgári Pártban  
2019. szeptember 27. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt országos és helyi szervezeteinek egyes tisztségviselőit érintő személyi 

döntésekkel, a vezető funkciókból való leváltástól a párttagság megvonásáig terjedő 

intézkedésekkel kapcsolatban tartottak szavazást az MPP országos választmányában 

csütörtök este. Mezei János elnök szerint „döntetlen lett az eredmény”, mégis, a jelenlegi 

pártvezetés „pozitívan jött ki” a dologból. Gálfi Árpád, a pártból kizárt székelyudvarhelyi 

polgármester szerint a választmány elutasította a kizárásokat. 

 

Kelemen Hunor szerint Csomortányi számára „nincs visszaút”  
2019. szeptember 27. – transindex.ro, maszol.ro 

A náci karlendítést nem lehet kéznyújtásként értelmezni, mondta Kelemen Hunor 

csütörtökön este a nagyváradi Moszkva Kávézóban tartott Szájkaratén, hozzátéve, hogy 

bárhol a világon ez lemondással jár, és nem a tények elferdítésével. Az RMDSZ elnöke a 

közönségből érkező kérdésre válaszolva, annak kapcsán szólalt meg, hogy nemrégiben 

napvilágot látott egy fénykép, amelyen Csomortányi István, az EMNP elnöke látható náci 

karlendítés közben. Kelemen úgy véli, hogy az EMNP elnöke az esettel olyan mértékben 

kompromittálta magát, hogy ebből számára már „nincs visszaút”. 

 

Kevesebb líceumi osztály indulhat jövőre: mi lesz az érintett iskolákkal, 
pedagógusokkal?  
2019. szeptember 27. – MTI, maszol.ro 

A romániai magyar oktatás tekintetében két megye – Hargita és Szilágy – összesen hat 

iskoláját és vonzáskörzetét érinti a leginkább az a Hivatalos Közlönyben megjelent rendelet, 
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miszerint a következő tanévben nem indíthat nappali líceumi kilencedik osztályt az az iskola, 

ahonnan a 2019-es júniusi-júliusi érettségin egy diák sem ment át – közölte a Maszollal a 

kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság sajtóosztálya. A Nép Ügyvédje ugyanakkor 

bejelentette: hivatalból eljárást indít az ügyben, és magyarázatot vár a minisztériumtól.  

 

Rövid időn belül utalják a Szülőföldön magyarul program támogatásait 
2019. szeptember 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Egy-két hét múlva kezdheti el a Szülőföldön magyarul program által a nevelési, oktatási, 

valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás folyósítását a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). Mint Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátortól megtudta a szekelyhon.ro, már folyamatban van a listák feldolgozása, 

így valószínűleg egy-két héten belül elkezdődik a támogatás folyósítása. 

 

Székely nyelvre fordítják a mesterséges intelligenciát 
2019. szeptember 27. – szekelyhon.ro 

Bár sokak szerint még a tudományos-fantasztikus kategóriába tartozik, a mesterséges 

intelligencia bizony itt kopogtat a küszöbünkön – hangzott el a 7. Digitális Székelyföld 

konferencia pénteki megnyitóján. A háromnapos konferenciára éppen ezért olyan előadókat 

hívtak meg, akik képesek székely nyelvre fordítani a mesterséges intelligenciát. 

 

Borkóstoló, humorest és Hooligans-koncert: megkezdődött az Aradi Magyar 
Napok 
2019. szeptember 28. – maszol..ro 

Bár a múlt hétvégi Nemzedékek Találkozója, illetve a néhai Kovách Géza munkásságának 

szentelt monográfia bemutatója is az Aradi Magyar Napok programjai között kapott helyett, 

hivatalosan csak ezen a hétvégén kezdődött meg a kulturális, hagyományőrző és szórakoztató 

rendezvénysorozat, amelynek a fő programja jövő vasárnap, az október 6-i megemlékezés 

lesz.  

 

Míg Hargita megyében még készülnek, Bákó megyében már dolgoznak a 
haditemetőhöz vezető út felújításán 
2019. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Nemsokára szerződést írhatnak alá az úzvölgyi, 123-as jelzésű Hargita megyei út egy jelentős 

részének teljes felújítására. A megyehatárig tartó további útszakasz korszerűsítésének 

tervezése előkészületben van. Bákó megyében már megkezdték az útfelújítást. 

 

Élménnyé tenni az iskolai életet – Szőcs Ildikó, az enyedi Bethlen Gábor 
Kollégium igazgatója az iskola jelenéről és jövőjéről 
2019. szeptember 28. – Krónika 

A minőségi oktatás mellett közösségi élményt is kell adni a diákoknak, vallja Szőcs Ildikó, a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, aki a nagy múltú iskola 
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háttérintézményeként működő alapítvány elnöke is egyben. A teljes felújításon átesett 

kollégiumban folyamatos a fejlesztés, infrastrukturális és intézményi szinten egyaránt. Erről 

kérdezték az igazgatót. 

 

Dél-afrikai vadászkalandja miatt is célkeresztbe került Pásztor Sándor bihari 
RMDSZ-es tanácselnök 
2019. szeptember 28. – Krónika, transindex.ro 

Kitámadták a román politikusok Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnököt, akinek 

szerintük külföldi vadászportyái miatt nincs ideje foglalkozni például a nagyváradi repülőtér 

hatékony működtetésével. A botrány a napokban robbant ki, amikor Gheorghe Pasc, a bihari 

megyeszékhely légikikötőjének volt igazgatója azt állította: a repülőteret működtető megyei 

önkormányzat vezetője megtiltotta neki, hogy külföldi légitársaságokkal tárgyaljon. Pasc 

szerint Pásztor azért nem engedte, hogy tárgyalásokat folytasson a WizzAir és RyanAir 

társaságokkal, mert Debrecen érdekeit tartotta szem előtt. 

 

Megrajzolták Székelyföld sikertérképét 
2019. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Hogyan segíthetnek a folyamatosan fejlődő digitális eszközök abban, hogy a székelyföldi, még 

mindig tradicionális társadalom ismert és értékelt legyen? Miként lehet összekötni a székely 

embereket, társadalmat a digitális világgal, és milyen Székelyföld sikerképlete – ezekről a 

bonyolult, de érdekfeszítő kérdésekről beszélgetett Barabási Albert László fizikus és 

Kolumbán Gábor, a Civitas Alapítvány vezetője a Digitális Székelyföld Konferencián pénteken 

késő este. 

 

Anyaországi szakgyógyszerészképzés, itthon 
2019. szeptember 29. – szekelyhon.ro 

Határon túli szakgyógyszerészképzésre nyert pályázatot a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kara, a képzés Székelyföldön valósul meg. A Hargita megyei szakmai 

szervezettel már meg is kötötték az együttműködési megállapodást. Az országos 

gyógyszerészkamara Hargita megyei kirendeltsége immár negyedik alkalommal rendezte meg 

a Hargita Megyei Gyógyszerész Napokat: a Székelyudvarhelyen tartott, képzésekkel, 

gyógyszerismertetővel és szakmai előadásokkal tarkított rendezvény találkozási, 

kapcsolatépítési lehetőség is egyben. 

 

Kié lesz jövőre a Brassói Magyar Napok? 
2019. szeptember 30. – Krónika 

Bár jövő évben érkezne a tizedik, jubileumi kiadásához, bizonytalanná vált a Brassó Magyar 

Napok jövője, miután két különböző csoportosulás is magának követeli a barcasági 

magyarság legnagyobb rendezvénysorozatának szervezési jogát. A korábbi szervezőcsapat egy 

része által egy éve létrehozott Brassói Magyar Napok Egyesület levédette a rendezvény 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/del-afrikai-vadaszkalandja-miatt-is-celkeresztbe-kerult-pasztor-sandor-bihari-tanacselnok
https://szekelyhon.ro/aktualis/megrajzoltak-szekelyfold-sikerterkepet
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márkanevét, logóját, míg az eseményt két éve nélkülük megrendező Toró Tamás főszervező 

ötletgazdaként magáénak tulajdonítja a Cenk alatti magyar ünnepet. 

 

Összefog a Magyar Fórum, az MKP és az Összefogás... 
2019. szeptember 27. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A parlamenten kívüli Magyar Fórum (MF), a Magyar Közösség Pártja (MKP) és az 

alakulófélben lévő Összefogás mozgalom közös listát készülnek állítani a jövő évi parlamenti 

választásokra. Jelenleg a jelöltlista formájáról és a programról egyeztetnek. Ezt Simon Zsolt, 

az MF elnöke és Králik Róbert, az MKP sajtótitkára is megerősítette a TASR hírügynökségnek 

csütörtökön. A pártok néhány civil szerveződés képviselőjével együtt úgy döntöttek, hogy 

közösen állítják össze a választási listát. Králik elmondása szerint az MKP olyan javaslattal 

állt elő, miszerint a listán 75 hely Menyhárt József pártját illetné meg, 75 pedig az 

együttműködő partnereket. A felek még nem egyeztek meg a közös lista állításának 

feltételeiben, ahogy a programban sem, mindezekről jövő héten tovább tárgyalnak. Králik 

elmondása szerint olyan programot szeretnének összeállítani, amely az egész közösség 

számára elfogadható lenne. 

 

Állítólag nem pénzkérdés a magyar nyelv a hivatalokban 
2019. szeptember 27. – Új Szó 

Pénteken ülésezett a Csallóközi Városok és Falvak Társulása, a közgyűlésen Bukovszky László 

kisebbségügyi kormánybiztos tájékoztatta a polgármestereket a kétnyelvű kommunikációval 

kapcsolatos tudnivalókról. Van hova fejlődni a magyar kommunikáció területén a 

dunaszerdahelyi járásbeli önkormányzatoknak. Bukovszky László tájékoztatta a jelenlévő 

húsz polgármestert a hatályos jogi helyzetről és az érvényes törvényi rendelkezésekről. 

 

A Csemadok jubileumi rendezvénysorozatának bodrogközi ünnepségét 
Borsiban tartották 
2019. szeptember 28. – Felvidék Ma 

A Csemadok megalakulásának hetvenedik évfordulója alkalmából a bodrogközi 

alapszervezetek részvételével Borsiban tartotta ünnepi megemlékezését a Csemadok 

Tőketerebesi Területi Választmánya. A község kultúrházában pénteken este megtartott 

rendezvényt megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja, Görföl 

Jenő a Csemadok országos titkára, Köteles László a Csemadok országos alelnöke, Kopasz 

József a Tőketerebesi Területi Választmány elnöke és Varga Anna Tünde, Borsi község 

polgármester asszonya. Az emlékünnepségre érkezőket a kultúrház előterében 

kézimunkákból, és a Csemadok életét megörökítő fotókból és dokumentumokból álló kiállítás 

fogadta. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/09/27/osszefog-a-magyar-forum-az-mkp-es-az-osszefogas
https://ujszo.com/regio/allitolag-nem-penzkerdes-a-magyar-nyelv-a-hivatalokban
https://felvidek.ma/2019/09/a-csemadok-jubileumi-rendezvenysorozatanak-bodrogkozi-unnepseget-borsiban-tartottak/
https://felvidek.ma/2019/09/a-csemadok-jubileumi-rendezvenysorozatanak-bodrogkozi-unnepseget-borsiban-tartottak/
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Focus: Még az érintett pártok szavazóinak többsége sem akarja az OĽaNO és az 
MKP közös jelöltlistáját 
2019. szeptember 29. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Két hete jelentette be az OĽaNO vezetője, Igor Matovič tervének második részét a "maffia 

legyőzésére", amely a magyarokkal való koalíciókötésről szólt. A DenníkN portál arról a friss 

közvélemény-kutatásról számolt be, amely ennek a lehetséges koalíciónak a választóik 

körében való elfogadottságát is mérte. Az együttműködés a lap szerint segítené az OĽaNO-t, 

hiszen a preferenciái jócskán csökkentek a 2016-os választási eredményekhez képest, és 

jelenleg öt százalék körül mérik őket. Viszont a Focus közvélemény-kutató szerint a közös 

koalíció mindkét párt számára kockázatokat hordoz, amely akár súlyos bukáshoz is vezethet. 

 

Megtartotta első közgyűlését az Új Egység Mozgalom 
2019. szeptember 29. – Felvidék Ma 

Egyre nagyobb mozgolódás veszi kezdetét a felvidéki magyarok amúgy sem túl unalmas 

életében. A mind nagyobb népszerűségnek örvendő Új Egység Mozgalom megtartotta első 

közgyűlését, amelyre szeptember 28-án került sor Ipolyszakálloson, a helyi Méhecske Panzió 

termében. A közgyűlésen többek között jelen volt meghívott vendégként Duray Miklós 

(egyetemi docens), Kulcsár László (szociológus), Fuksz Sándor (a Magyarok 

Világszövetségének elnökségi tagja) és Fitus Szabolcs (az Új Egység Mozgalom 

partnerszervezetének, a Magyarok Klubjának képviselője). A délelőtt tizenegykor kezdődő 

esemény egy rövid megnyitóval vette kezdetét, ahol a helyi vendéglátó, valamint az Új Egység 

Mozgalom alapítója, Samu István köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Bugár: A Hídnak van esélye arra, hogy jövőre is bejusson a parlamentbe 
2019. szeptember 29. – bumm.sk, Ma7.sk 

25A Hídnak van esélye arra, hogy bejusson a parlamentbe a 2020-as választásokon - 

jelentette ki Bugár Béla (Híd) pártelnök a TA3 vasárnapi politikai vitaműsorában. "Az 

emberekért politizálunk, még ha ezt az utóbbi időben nem is kommunikáltuk a 

legmegfelelőbb módon" - mondta Bugár a legutóbbi közvélemény-kutatások eredményeivel 

kapcsolatban. Úgy véli, azóta, hogy Cséfalvay Katalin, Martin Fedor és Nagy József is más 

párthoz csatlakoztak, a párton belüli helyzet már stabilizálódott. Annak ellenére, hogy a 

magyar választópolgárok iránt jelenleg hatalmas a különböző szlovák pártok érdeklődése 

(Progresszív Szlovákia/Együtt, Az Emberekért, OĽaNO), Bugár szerint a szlovák pártok csak 

növelni akarják elért százalékaikat a választásokon, érdeklődésük a magyar nemzetiségű 

választók iránt nem őszinte. 

 

Tanévnyitó ünnepség az Európa Kollégiumban 
2019. szeptember 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Ünnepi műsorral köszöntötték a felvételt nyert hallgatókat és szüleiket ma délelőtt az újvidéki 

Európa Kollégiumban, az eseményen aláírták a bentlakásról szóló szerződéseket is. Snejder-

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ma7.sk/kozelet/aktualis/focus-meg-az-erintett-partok-szavazoinak-tobbsege-sem-akarja-az-oano-es-az-mkp-kozos-jeloltlistajat
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/focus-meg-az-erintett-partok-szavazoinak-tobbsege-sem-akarja-az-oano-es-az-mkp-kozos-jeloltlistajat
https://felvidek.ma/2019/09/megtartotta-elso-kozgyuleset-az-uj-egyseg-mozgalom/
https://www.bumm.sk/belfold/2019/09/29/bugar-a-hidnak-van-eselye-arra-hogy-jovore-is-bejusson-a-parlamentbe
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24188/Tanevnyito-unnepseg-az-Europa-Kollegiumban.html
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Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatónője úgy fogalmazott, ünnepnap a mai, hiszen a 

vajdasági magyar anyanyelvű egyetemisták legnagyobb szálláshelyének számító Európa 

Kollégium ötödik alkalommal tárja ki kapuját az elsőéves hallgatók előtt.  

 

Gazdasági fejlesztések átadása Szabadkán 
2019. szeptember 30. – Pannon RTV 

Kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztéseket adnak át ma Szabadkán. A magyar kormány 

három éve elindított, a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési 

programja keretében ma az Odri el-doors Kft. közepes léptékű- és a Masterplast YU Kft. 

nagyléptékű gazdasági fejlesztéseket adják át a Prosperitati Alapítvány szervezésében. 

 

Megkezdődött a XXVI. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 
2019. szeptember 29. – Pannon RTV 

Ökumenikus kenyéráldással, ünnepi műsorral nyitották meg ma a XXVI. Vajdasági Magyar 

Ünnepi Játékokat. A palicsi Vigadó díszterme citera- és tamburazenétől, népdaltól és 

szavalók előadásától volt hangos.  AVajdasági Magyar Ünnepi Játékokat 67 éve, 1952 óta 

szervezik meg Délvidéken valamilyen formában. Az utóbbi években kiterjedt 

rendezvénysorozattá nőtte ki magát, és kiemelt jelentőséggel bír a vajdasági magyarság 

számára. 

 

Egyházmegyei Pasztorális Napok voltak Muzslyán 
2019. szeptember 29. – Vajdaság MA  

"Kigyógyítalak sebeidből" mottóval tartották meg Muzslyán, az Emmausz Fiúkollégiumban, a 

Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának keretében, az Egyházmegyei Pasztorális 

Napokat. Az első napon, pénteken nyitószentmisével vette kezdetét az összejövetel, msgr. dr. 

Német László megyéspüspök mutatta be a szentmisét paptestvéreivel együtt, majd a bevezető 

után bemutatkozás következett, továbbá néhány plébánia ismertette, náluk hogyan működik 

a lelkipásztori munka. 

 

Tánctól, énektől hangos sportcsarnok 
2019. szeptember 30. – Magyar Szó  

Minden alkalommal színvonalasabb és egyre gazdagabb a zentai Szent Mihály-napi 

Táncháztalálkozó és Sokadalom, melyet a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság és a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervez immár harmadik éve. A szombaton 

lebonyolított rendezvénynek ezúttal is több ezer résztvevője volt, és ahogyan a szervezők 

remélték és ígérték, a teljes vajdasági népzenei közösséget sikerült megmozgatniuk. A 

vajdasági népzenei közösség színe-java részt vett a zentai táncháztalálkozón. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/gazdasagi-fejlesztesek-atadasa-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megkezdodott-xxvi-vajdasagi-magyar-unnepi-jatekok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24189/Egyhazmegyei-Pasztoralis-Napok-voltak-Muzslyan.html
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Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint Ukrajna érdekét szolgálná a kettős 
állampolgárság bevezetése 
2019. szeptember 27. – MTI, origo.hu  

A kettős állampolgárság Ukrajnában történő törvényesítése mellett foglalt állást Dmitro 

Kuleba, európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a 

Jevropejszka Pravda hírportálnak adott, pénteken megjelent interjújában. "Nem 

nyilatkozhatok az egész kormány nevében, de személyes meggyőződésem, hogy a kettős 

állampolgárságra megérett az idő, és megfelel Ukrajna érdekeinek - mondta a tisztségviselő. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem vonatkozik az orosz állampolgárokra. Az interjúban 

Kuleba körvonalazta, hol húzódik a "vörös vonal" Magyarország és Ukrajna viszonyában, 

kiemelve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész a párbeszédre Budapesttel. Az 

miniszterelnök-helyettes szavai szerint Magyarországnak minden joga megvan ahhoz, hogy 

támogassa a nemzeti kisebbségéhez tartozókat, Ukrajna viszont őket mindig is saját 

állampolgárainak fogja tekinteni "minden jogukkal és kötelességükkel". 

 

Ötödik alkalommal szervezett jótékonysági félmaratont az Ökumenikus Segélyszervezet 

Kárpátalján 

2019. szeptember 28. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátalja   

Több százan futottak szombaton a Beregszász melletti Makkosjánosiban az Ökumenikus 

Segélyszervezet által szervezett 5. Kárpátaljai Jótékonysági Félmaratonon, amelynek célja, 

hogy felhívja a figyelmet a segélyszervezet kárpátaljai tevékenységére. A segélyszervezet 1353-

as mezét viselő futók Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó vezetésével vágtak neki a 

hagyományos jótékonysági futóversenynek a település Barna György stadionjából. A 

félmaratoni 21,5, valamint a 10 és az 5 kilométeres távra vállalkozók mellett a térség 14 

iskolájából jelentkeztek gyermekek a 3 kilométeres és a 800 méteres távra. A beregszászi 

félmaratonon másodszor részt vevő Gyurta Dániel az MTI-nek elmondta, azért tartotta 

fontosnak ismét a részvételét a rendezvényen, hogy minél szélesebb körben sikerüljön 

ráirányítani a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján végzett tevékenységére.  

 

Kutatók Éjszakája a Rákóczi-főiskolán 
2019. szeptember 27. – karpatalja.ma 

Ötödik alkalommal szervezte meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF) Biológia és Kémia Tanszéke a Kutatók Éjszakáját. Az esemény a II. RF KMF 

átriumában valósult meg szeptember 26-án. A programot dr. Kohut Erzsébet, a II. RF KMF 

Biológia és Kémia Tanszék docense nyitotta meg. 

 

Megújult a Nagyszőlősi Szent József Bölcsőde-Óvoda 
2019. szeptember 27. – Kárpátalja 

Az 1998-ban beindított intézmény alapításának megszervezése Papp Tihamér ferences atya 

közbenjárásával jöhetett létre. Az óvodaként működő épület a helyi önkormányzat ajándéka 

volt, mely jelenleg a Nagyszőlősi Szociális-Karitatív Központ tulajdonában van. Az intézmény 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20190927-ukrajna-erdeket-szolgalna-a-kettos-allampolgarsag-bevezetese.html
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https://karpataljalap.net/2019/09/28/otodik-alkalommal-szervezett-jotekonysagi-felmaratont-az-okumenikus-segelyszervezet
https://karpataljalap.net/2019/09/28/otodik-alkalommal-szervezett-jotekonysagi-felmaratont-az-okumenikus-segelyszervezet
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fenntartásához szükséges anyagiakat külföldi pályázatokból és egyéni adományokból sikerült 

előteremteni. A teljesen új óvoda építése tavaly májusban kezdődött. 

 

Magyarország fókuszban a Waves fesztiválon 
2019. szeptember 29. – volksgruppen.orf.at 

Szeptember 26-án kezdődött el a 2019-es Waves Vienna, az egyik legismertebb európai 

showcase fesztivál Bécsben. A szervezők minden minden évben két ország piacára 

összpontosítanak, és keleti partnerként most Magyarországra esett a választásuk. Az idei 

háromnapos fesztiválon a nemzetközi palettán hét magyar zenekar szerepel. 

 

Őszi rendezvénysorozat jazz-el 
2019. szeptember 27. – volksgruppen.orf.at 

A Club Pannonia rendhagyó módon nyitotta meg őszi rendezvénysorozatát. Szeptember 26-

án, csütörtökön ugyanis egy jazz koncertre várta az érdeklődőket a Collegium Hungaricumba. 

Az esten a Ceora Jazzseptett bécsi zenekar nemcsak a modern jazz világába kalauzolta a 

közönséget, hanem a közkedvelt zenei stílusnak a történelmét is ismerette. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Öt kontinens 

2019. szeptember 28. – Duna World 

 

Első ízben mutattak be Észak-Amerikában zsidó tematikájú Herendi porcelánokat a Herend 

Canada Judaica kiállításon. Több mint száz évvel ezelőtti, kézzel készített és festett darabokat 

csodálhattak meg az érdeklődők Torontóban, és azt is megtapasztalhatták, hogyan készülnek 

a Herendi minták.  

 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharc leverését követően néhány évig 

Franciaországban élt, melyből két évet a Párizstól nem messzire elhelyezkedő Yerres városa 

melletti kolostorban töltött. Ennek emlékére a 70-es évek óta minden esztendőben 

egésznapos ünnepséget szerveznek a franciaországi magyar közösség tagjai.  
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3015084/
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Rendkívüli kiállítás hívja az utcára a bolgárokat Szófia központjában. Az utcákat elcsúfító 

elektromos szekrényeket új köntösbe bújtatták.  

 

Múlt hétvégén a Londoni Magyar Nagykövetség az Open House London 

rendezvénysorozathoz kapcsolódva ismét szélesre tárta kapuit az érdeklődők előtt. Óriási 

vonzerővel bírt ez a látogatók körében.  

 

A torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola már az 1930-as évektől nyújt színvonalas oktatást 

olyan gyermekek és felnőttek számára, akik a magyar kultúra és nyelv megőrzését 

szívügyüknek tekintik. A diaszpórában működő neves intézménybe idén  több  mint kétszáz 

iratkozott be és kezdte meg az évet. 

 

Szeptember közepén hetedik alkalommal találkoztak az amerikai magyar iskolák tanítói.  A 

konferencia a továbbképzést és a kapcsolatépítést tűzte ki céljául, amelyet évről évre növekvő 

érdeklődés mellett rendeznek meg.  

 

A szerelem nagy úr – tartja a mondás és legalább ilyen erős érzés a hazaszeretet sokak 

számára, akik távol élnek szülőföldjüktől. Közéjük tartozik a közösségi médiában „Bangkok 

Marcsi”, aki a messze Thaiföldön nemcsak magyarságát őrizte meg, hanem a helyieknek is 

büszkén mesél hazájáról.  

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 27. – Kossuth Rádió 

 

Temesváron 1989-ben innen indult a kommunista diktatúrát elsöprő romániai forradalom. A 

30 évvel történtek jegyében nyílt meg a temesvári opera termében csütörtökön este a 

negyedik Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozata. A rövid ökumenikus istentisztelet 

után a magyar kormány üzenetét Szilágyi Péter miniszteri biztos közvetítette.  Lehőcz László 

összeállítása a megnyitó ünnepségen készült.  

 

Regionális együttműködésről témában rendeztek ma  konferenciát, Nyíregyházán. A 

Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében című programban  Szabolcs-Szatmár-

Beregben és a romániai Szatmár megyében közös munkával  az elmúlt évtizedben egymás 

után valósultak meg a határ mindkét oldalán az egészségügyi, infrastrukturális és kulturális 

fejlesztések. A rendezvény sajtótájékoztatóján készült Zsoldos Barnabás összeállítása, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-27_18-02-00&enddate=2019-09-27_18-40-00&ch=mr1
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amelyben először Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét 

halljuk. 

 

A nemzeti régiókról szóló európai kezdeményezés sikerében érdekelt a felvidéki magyarság. A 

magyar közösség egységes parlamenti képviseletének megteremtése egyben a dél-szlovákiai, 

akár nemzeti régiónak is nevezhető terület felzárkóztatását is szolgálná – véli Tárnok Balázs, 

a Rákóczi Szövetség alelnöke. Munkatársunk, Haják Szabó Mária a szlovák 

belügyminisztériumban, az Összefogás politikai mozgalom támogató aláírásainak leadásakor 

találkozott a fiatal jogásszal.   

 

A délvidéki magyarságon egyféle identitásválság tünetei tapasztalhatók, mondja Klamár 

Zoltán néprajzkutató, egyetemi oktató, a Néprajztudományi Intézet külső munkatársa, aki a 

vajdasági identitásról tartott előadást a szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és 

Kulturális Központban. Miben nyilvánul meg ez az identitásválság napjainkban, mik lehetnek 

az önfeladás okai, van-e rá ellenszer? Klamár Zoltánnal Németh Ernő beszélget. 

 

Paskó Csaba kelebiai plébános 2003-ban a szabadkai bazilika karnagya és zenei 

koordinátora. 2005-ben nevezték ki a szabadkai egyházmegye zenei igazgatójává. A régió 

egyetlen gregorián énekegyüttesének alapítója. Több alkalommal is vezényelte a Szabadkai 

Filharmóniát.  Ternovácz István nem az identitásról kérdezte az atyát, de a jobb sorsra 

érdemes Szabadkai Filharmóniáról beszélgetve nyilvánvaló lesz számunkra Paskó Csaba 

elhivatottsága vallása és nemzete iránt.  

 

Marosvásárhelyen ma kezdődött a 7. Digitális Székelyföld című konferencia, amelynek idei 

mottója: Természetesen a mesterséges intelligenciáról! A digitális technológia, a mesterséges 

intelligencia alkalmazási területeiről, a jelenlegi és jövőbeni lehetőségeiről szakemberek: 

informatikusok, kutatók, oktatók, vállalkozók tartanak előadásokat, work-shopokat, 

kerekesztal beszélgetéseket. A  Sapientia Egyetemen zajló két napos tudományos rendezvény 

nem csak a szakmának szól, hanem a nagyközönség számára is nyitott. Erdei Edit Zsuzsanna  

összeállításában elsőként a konferencia főszervezőjét Bihari Bélát, az IT Plus Klaszter elnökét 

halljuk. 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 28. – Kossuth Rádió 

A szabadkai Népszínház is megemlékezik minden év szeptember 21-én a Magyar Dráma 

Napjáról. Általában nyilvános próbát tartanak és ismertetik az adott évadra vonatkozó 

terveiket. A szabadkai közönség szereti a magyar darabokat, nemcsak a régebbi, jól ismert 

drámákat, hanem a kortárs műveket is, mondja Körmöci Petronella, az új társulatigazgató. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-28_18-02-00&enddate=2019-09-28_18-40-00&ch=mr1
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Elsőként őt kérdezte Németh Ernő, majd Brestyánszki Boros Rozáliát, akinek több darabját is 

játszották már, illetve Rókus Zoltán színművészt, aki első darabját írja. 

 

A Szováta Székelyudvarhely közötti országút mentén, Farkaslakánál sokszor megállnak az 

arra járók. Megállnak, mert meg kell állniuk annál két cserefánál, ahol Tamási Áron, az Ábel 

írója nyugszik. A zarándokhelytől nem messze, a völgy irányában még mindig áll a 150 éves 

ház, és a diófa az udvaron. Kisebb-nagyobb javításokra szükség van ugyan, de a porta ma is 

úgy áll, ahogy annak idején, amikor még élt itt az író testvére, Tamási Gáspár. A 

Közelmúltban Oláh-Gál Elvira járt Tamási szülőházában. 

 

Tamási Áron 1926 májusában települt haza Amerikából Kolozsvárra, s csak az elkövetkező 

években lett belőle híres író. Így az ő könyveit még nem árulhatták a kolozsvári Stein János 

könyves üzletében, amelyet a híres irodalomtörténész, Gyulai Pál egyes feljegyzések szerint 

»szellemi csárdá«-nak nevezett, ahol a kolozsvári tanárok, papok, azaz a város gondolkodói 

gyűltek össze mindennap a délutáni órákban irodalmi és politikai kérdések megvitatására.” 

Stein János vállalkozását fia, Gábor, majd annak fia, Gusztáv vitte tovább – Stein Jánoshoz 

hasonló szaktudással és intelligenciával. Az impériumváltozás után Stein Gusztáv eladta 

üzletét és Magyarországra költözött. A héten Budapest szívében, a Vitkovics utcai Holló 

Műhelyben nyílt kiállítás ,,Emléktöredékek a kolozsvári Stein család múltjából” címmel. A 

kiállítás megálmodójával és létrehozójával, Holló László bútorfestő népművésszel 

beszélgettem a nagy múltú család történetéről. 

 

Száz évvel ezelőtt egy többségében németek és magyarok lakta nyugat-magyarországi 

városból, Pozsonyból Bratislava, a Csehszlovákián belüli szlovákiai országrész adminisztratív 

központja – tulajdonképpeni fővárosa – lett. Pozsonyt 1919. január 1-jén foglalták el a 

csehszlovák legionáriusok. Ezeknek az 1919-es, pozsonyi eseményeknek állít emléket a 

Pozsonyi Kifli Polgári Társulás rendhagyó „pop-up” kiállítása a Komensky, vagyis az egykori 

Csáky-téren. A kiállítás gerincét történelmi források, a régi pozsonyiak és a városba bevonuló 

csehszlovák legionáriusok korabeli visszaemlékezései alkotják – természetesen éles 

kontrasztban egymással, hiszen az akkori Pozsony nagy ellenszenvvel fogadta a megszállókat. 

Haják Szabó Mária riportja. 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 29. – Kosssuth Rádió  

1980. szeptember 29-én hunyt el  Márton Áron az erdélyi katolikus egyház püspöke.  

Személyisége az egész erdélyi  társadalomra egyformán hatással volt, emlékezete az erdélyi 

magyar lelkek közösségi képzeletének gyűjteménye. Az egész Kárpát-medencében  

megemlékeztek idén  pappá szentelésének 95. és püspökké szentelésének  80. évfordulójáról. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-29_18-02-00&enddate=2019-09-29_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 30. 
14 

  

A közelmúltban Budapesten bemutatott  A püspök reggelije: Márton Áron első ötven éve 

című dokumentumfilm Zágoni Balázs rendezésében több kérdésre is keresi a választ.  Milyen 

volt az ember, és milyen képet őriznek róla, akik közel álltak hozzá, és  miként lehetséges, 

hogy a filmkockával egyidőben született Márton Áronról – legalábbis püspökké szentelése 

előtt – nincs mozgókép-felvétel?  Benkei Ildikó beszélgetése Zágoni Balász filmrendezővel. 

 

Aranykor vagy elnyomás? A magyar-szlovák együttélés a monarchia utolsó fél évszázadában, 

avagy a nemzeti narrációk különbözősége. Erről szólt az a beszélgetés a Pozsonyi Magyar 

Intézetben, amelynek megállapításait, hangulatát idézi fel Haják Szabó Mária a két 

résztvevővel, Fülöp Mártával, a pozsonyi Comenius Egyetem tanárával – ő képviselte a 

szlovák álláspontot- és Bertényi Iván történésszel, a bécsi Collegium Hungaricum 

igazgatóhelyettesével, aki a magyar álláspontot képviselte. 

 

Kulhonimagyarok.hu névvel  kedden új honlapot indított a kormány, hogy újszerű módon 

mutassa be a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek életét és az anyaország 

értük végzett munkáját. Ternovácz Fanni és Bíró István összeállítás a bemutató 

sajtótájékoztatón készült.  

 

Kilencedik alkalommal rendezték meg a hétvégén Nagyecseden a Reformátusok Szatmárért 

határon átnyúló, vagy ha úgy tetszik , a történelmi Szatmárban a reformátusok találkozóját. 

Az ünnepi istentisztelet alkalmával  vehette át a Milotai Nyilas István püspök emlékére 

alapított plakettet Péchi Ferenc szatmárnémeti presbiter, a román parlament egykori 

szenátora. Zsoldos Barnabás összeállítása.   

 

 

 


