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Nyomtatott és online sajtó 
 

Úzvölgyi katonatemető – A sírkert körül kialakult helyzet rendezését kéri 
Magyarország az Európa Tanács Miniszteri Bizottságától  
2019. október 1. – MTI, Krónika 

Magyarország az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához fordult, hogy tegyen jelentést az 

úzvölgyi helyzetről, fellépésével meg kell akadályozni ugyanis, hogy területfoglalás történjen a 

katonatemetőkön keresztül – jelentette ki Tilki Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője 

Strasbourgban, az MTI-nek telefonon nyilatkozva kedden. Az Európa Tanácsa Parlamenti 

Közgyűlésének őszi ülésszakán tartózkodó képviselő elmondta, Magyarország azt várja az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottságától, hogy egységes állásfoglalás keretében állapítsa meg: 

Dormánfalva önkormányzata túlterjeszkedett hatáskörén, és illegálisan építettek 

betonkereszteket a magyar katonasírok fölé. „Azt reméljük, hogy a Miniszteri Bizottság 

fellépése általa megelőzhetők lesznek a hasonló esetek bárhol máshol az Európai Unió 

területén” – mondta a képviselő. 

 

Bocskor Andrea: a kisebbségek védelmének hangsúlyosabb képviseletére nyílik 
lehetőség az EP szakbizottságában 
2019. október 1. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma   

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő, az Európai Parlament (EP) kulturális és oktatásügyi 

bizottságának frissen megválasztotta alelnöke szerint a pozíció betöltése által a kisebbségek 

védelmének hangsúlyosabb képviseletére nyílik lehetősége az EP szakbizottságában. A 

képviselő azt követően nyilatkozott, hogy az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi 

bizottsága (CULT) keddi ülésén 15 támogató szavazat mellett, 10 ellenében és 5 tartózkodás 

mellett negyedik alelnökének választotta. A képviselő magyar újságíróknak adott 

nyilatkozatában hangsúlyozta: "megkaptuk, ami jár nekünk", ugyanis az alelnöki pozíció járt 

az Európai Néppártnak (EPP) és járt a Fidesz-KDNP magyar EP-delegációjának. Mint 

elmondta, munkája során továbbra is tenni kíván azért, hogy a kisebbségi nyelvek és a 

kisebbségi kultúra fejlesztése napirenden maradjon az oktatási bizottságban. 

 

Sikeres HMMN-rendezvény Déván 
2019. október 1. – Nyugati Jelen 

Déva hozta a formáját a X. Hunyad Megyei Magyar Napokon is. A helyi közösség apraja-

nagyja bekapcsolódott a szervezésbe, s jöttek a barátok Szarvasról, Békéscsabáról, 

Zsombóról, Székelyföldről, úgyhogy több mint 1500 embert sikerült jóllakatni ízletes 

gulyással, csabai kolbásszal, palacsintával és szórakoztatni zenével, tánccal, játékkal. Igazi 

csapatmunka volt – értékelt Pogocsán Ferdinánd alpolgármester, a dévai vár alatt felállított 

színpadon köszönve meg a helyi kisközösségek és a visszatérő jó barátok munkáját. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/uzvolgyi-katonatemeto-n-a-sirkert-korul-kialakult-helyzet-rendezeset-keri-magyarorszag-az-europa-tanacs-miniszteri-bizottsagatol
https://kronikaonline.ro/kulfold/uzvolgyi-katonatemeto-n-a-sirkert-korul-kialakult-helyzet-rendezeset-keri-magyarorszag-az-europa-tanacs-miniszteri-bizottsagatol
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/10/01/bocskor-a-kisebbsegek-vedelmenek-hangsulyosabb-kepviseletere-nyilik-lehetoseg-az-ep-szakbizottsagaban
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/10/01/bocskor-a-kisebbsegek-vedelmenek-hangsulyosabb-kepviseletere-nyilik-lehetoseg-az-ep-szakbizottsagaban
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/delhusa_tette_fel_a_pontot_az_i_re.php
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Hunyad Megyei Magyar Napok 
2019. október 1. – Nyugati Jelen 

Változatos rendezvényekkel zárultak le vasárnap a tizedik alkalommal megszervezett Hunyad 

Megyei Magyar Napok. A múlt szombati petrozsényi nyitónap és az e szombati dévai egész 

napos rendezvénysorozat után vasárnap a rendezvények helyszíne a vajdahunyadi vár külső 

udvara volt, ahol nemcsak helyiek, hanem dévaiak, csernakeresztúriak és magyarországi 

vendégek töltöttek el együtt egy kellemes napot, s a várat meglátogató belföldi és külföldi 

turisták is élvezték a magyar kulturális és gasztronómiai ínyencségeket. 

 

Büntetlenül népszerűsíti Antonescut a székelyföldi románok fórumának elnöke  
2019. október 1. – maszol.ro 

A háborús bűnökért elítélt Ion Antonescu marsall „a román nép nagy hőse” a Kovászna, 

Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának (FCRCHM) elnöke szerint. Ez áll 

ugyanis – többek között – abban a bejegyzésben, amelyet Marian Ioan Știopu megosztott a 

közösségi oldalon. A poszt egyértelműen kimeríti a háborús bűnökért elítélt személy 

kultuszának terjesztése tényállását. Az egykori román diktátor két stilizált fotója, illetve az 

ismétlődően használt „nemzeti hős” szóösszetétel mellett a bejegyzés egy rövidfilmet is 

tartalmaz, amely Antonescut dicsőséges és imádott hadvezérként és országegyesítő 

államférfiként mutatja be. „A Dnyesztertől a Tiszáig” – szól „Ion Antonescu marsall 

himnusza”, amellyel a filmet illusztrálták.  

 

IMAS-felmérés: így állnak az államfőjelöltek másfél hónappal a választások előtt  
2019. október 1. – maszol.ro, Krónika 

Magasan Klaus Johannisnak a legnagyobb a támogatottsága a jelöltek közül másfél hónappal 

az államfőválasztás első fordulója előtt – derül ki az IMAS legfrissebb felmérésének kedden 

közzétett adataiból. A Europa FM megrendelésére készült közvélemény-kutatás szerint a 

jelenlegi államelnök a szavazatok 45 százalékát kapná, ha most járulnának urnákhoz a 

választók. A második fordulóba való bejutásért Mircea Diaconu (ALDE és Pro Románia), Dan 

Barna (USR-PLUS) és Viorica Dăncilă (PSD) fog megküzdeni. A színész és volt kulturális 

miniszter támogatottsága 16,6, az USR elnökéé 14,2, a kormányfőé 12,4 százalékos.  

 

Nemsokára bíróságra viszik az Úzvölgye közelében levő megyehatár ügyét  
2019. október 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Napokon belül leadásra fog kerülni a Hargita és Bákó megyék közötti megyehatárnak a peres 

anyaga - számolt be a hírről Facebook-oldalán Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács 

elnöke. „Ma sikerült ügyvédet találni, olyan ügyvédet, akinek bízunk a munkájában, úgyhogy 

napokon belül leadásra fog kerülni a megyehatár vitának a peres anyaga, amihez néhány 

napon belül fog csatlakozni Hargita Megye Tanácsa is- mondta Borboly Csaba. A Hargita és 

Bákó megyék közötti megyehatár vitája azután került ismételten a központba, hogy a 

dormánfali polgármester illegálisan állíttatott fel egy emlékművet az úzvölgyi 

katonatemetőben.  
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vajdahunyadi_zaronap.php
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117069-buntetlenul-nepszer-siti-antonescut-a-szekelyfoldi-romanok-forumanak-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117062-imas-felmeres-igy-allnak-az-allamf-jeloltek-masfel-honappal-a-valasztasok-el-tt
http://itthon.transindex.ro/?hir=57054&nemsokara_birosagra_viszik_az_uzvolgye_kozeleben_levo_megyehatar_ugyet
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Lendület a helyi gazdaságnak: huszonhetedjére tartják meg az Őszi Vásárt 
Székelyudvarhelyen 
2019. október 1. – szekelyhon.ro 

Gazdasági konferenciával, borfesztivállal, nemzetközi kiállítással és vásárokkal kecsegtet a 

csütörtökön startoló székelyudvarhelyi Őszi Vásár rendezvénysorozat. Mindemellett 

kulturális és gyerekprogramokat, valamint számtalan fellépőt ígér a szervező Príma Press Kft. 

és az Erdélyi Médiatér Egyesület. Az Őszi Vásár nemcsak egyszerű gazdasági rendezvény, 

hanem az évek során közösségi eseménnyé nőtte ki magát – fejtette ki a sajtótájékoztatón 

Orosz-Pál Levente főszervező, a Príma Press Kft. és az Erdélyi Médiatér Egyesület 

képviselője. Mint mondta, mások mellett a CED Közép-Európai Hálózat és Nonprofit Kft.-nek 

és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően idén is négynapos programmal készültek, melynek 

megnyitója csütörtökön tizenegy órakor lesz a Városi Sportcsarnok előtti téren. 

 

Ne bántsd a magyart! – marosvásárhelyi összefogás a jogainkért 
2019. október 1. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen is megszervezte a Ne bántsd a magyart! tiltakozó rendezvényét az Erdélyi 

Magyar Néppárt. A kedd délutáni tüntetésen kezdetben kevesebb részvevő volt, mint ahányan 

a buszra vártak a szomszédos megállóban. A későbbiekben közel kétszázra duzzadt a 

jelenlévők száma. 

 

Elmarasztalta Romániát az Európai Bizottság a tanárképzés miatt 
2019. október 2. – Krónika 

Túl kevés a gyakorlati képzés a tanári alapképzésben – figyelmeztet az Európai Bizottság a 

napokban közzétett jelentésében, keményen bírálva a romániai pedagógusképzést. A 

megállapítással a Krónika által megkérdezett szakemberek is egyetértenek. Ferencz S. Alpár, 

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) ügyvezető elnöke szerint európai 

viszonylatban vizsgálva Romániában tulajdonképpen nem is létezik tanárképzés, hisz más 

országokkal ellentétben nálunk szinte csak elméleti képzés zajlik. Dávid László, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora úgy véli, a bolognai rendszer bevezetését 

nem gondolták át megfelelően, így a reál szakokon egyre nagyobb a tanárhiány, az itt 

végzetteket elszippantja a kutatás, az informatika és más jövedelmezőbb ágazatok.   

 

Hogy is volt az, hogy Hosszú Katinka kolozsvári fellépésén senki nem szólalt 
meg magyarul?  
2019. október 1. – transindex.ro 

A Transindex cikke szerint „a magyar alpolgármestert egy rosszul megírt tudósítás miatt 

gyalázzák, holott az ő eredménye, hogy az úszóbajnok közönségtalálkozót tartott a kolozsvári 

magyarokkal. Ahogy az is, hogy az idei városnapokról a városháza magyarul is kommunikált”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lendulet-a-helyi-gazdasagnak-huszonhetedjere-tartjak-meg-az-oszi-vasart-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/lendulet-a-helyi-gazdasagnak-huszonhetedjere-tartjak-meg-az-oszi-vasart-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/ne-bantsd-a-magyart-n-marosvasarhelyi-osszefogas-a-jogainkert
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=28043&hogy_is_volt_az_hogy_hosszu_katinka_kolozsvari_fellepesen_senki_nem_szolalt_meg_magyarul?
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=28043&hogy_is_volt_az_hogy_hosszu_katinka_kolozsvari_fellepesen_senki_nem_szolalt_meg_magyarul?
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Vásárhely: együtemű Őszi szimfóniák 
2019. október 2. – Krónika 

Mindössze mutatóban hívott meg egy-két magyar előadót Marosvásárhely polgármesteri 

hivatala az Őszi szimfóniák nevű borfesztiválra. A városháza hivatalos változata alapján az 

RMDSZ tehet erről, mert „megnyirbálta a költségvetést”. Csíki Zsolt szerint az arányok teljes 

felborítása egyértelmű válasz a szövetség ellenzékbe való vonulására.   

 

Újabb alapító tag távozik a Hídból 
2019. október 1. – Ma7.sk, bumm.sk 

A rossz politikai döntések és az együttműködés elutasítása miatt több hidas politikus úgy véli, 

a Híd nem tud megfelelni eredeti értékeinek. Banai Tóth Pál egyike volt annak a hetven 

embernek, akik a Most-Híd párt alapításánál jelen voltak. Az elmúlt időszak rossz politikai 

döntései viszont nem hagytak kétséget számára afelől, nem jó irányba tart a magyar 

érdekképviselet. Banai úgy véli, ahhoz, hogy a magyarságot érintő problémákat hatékonyan 

orvosoljuk, elhivatott és felkészült magyar képviseletre van szükség. „A rendszerváltás óta a 

szlovák politikai közegben már végbement a generációváltás, épp itt az ideje, hogy ez a 

felvidéki magyar politikusok közt is megtörténjen. A képzett, közéleti szerepet vállalni kész 

fiatalok teret kell kapjanak a jövő alakításában. Hatékony önkormányzati, régiófejlesztési és 

gazdaságpolitikával közösségünket nem csak megtartani, de fejleszteni, gyarapítani tudjuk, és 

megfelelő megoldásokat találhatunk a XXI. század kihívásaira.” 

 

Az Összefogás korábban kizárta az együttműködést Bugár Béláékkal, most 
tárgyalásra hívják a Hidat 
2019. október 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Az Összefogás Mozgalom korábban kizárta az együttműködést Bugár Béla pártjával, most 

azonban tárgyalásra hívják a Hidat. A találkozóra október 4-én, Komáromban kerülhet sor. 

"Az Összefogás mozgalmat azért hoztuk létre, hogy együttműködési platformot és közös listát 

teremtsünk a magyar közélet számára, egyben biztosítsuk a megújulás lehetőségét" – írják 

közleményükben, hozzátéve, a mozgalom célja, hogy minden olyan politikai szubjektumot 

megszólítsunk, amely a magyar szavazók bizalmát élvezi. 

 

IV. Országos Kongresszusát tartotta az MKDSZ 
2019. október 1. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2019. szeptember 29-én Ipolynyéken tartotta IV. 

tisztújító kongresszusát. A küldöttek öt évre választották meg az MKDSZ Országos 

Elnökségét, az Országos Tanács tagjait, továbbá a párt egyéb országos szerveinek elnökeit, 

tagjait. Az elmúlt két évről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat, illetve bel- és külpolitikai 

értékeléseket követően a kongresszusi küldöttek változatlan összetételben és egyhangúlag 

szavaztak bizalmat az MKDSZ Országos Elnökségének. A döntés értelmében öt évig Fehér 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ujabb-alapito-tag-tavozik-a-hidbol
https://ma7.sk/kozelet/az-osszefogas-korabban-kizarta-az-egyuttmukodest-bugar-belaekkal-most-azonban-targyalasra-hivja-a-hidat
https://ma7.sk/kozelet/az-osszefogas-korabban-kizarta-az-egyuttmukodest-bugar-belaekkal-most-azonban-targyalasra-hivja-a-hidat
https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/01/iv-orszagos-kongresszusat-tartotta-az-mkdsz
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Csaba országos elnökként, Sárközi János és Krivánsky Miklós alelnökként vezetik a pártot. Az 

elnökség tagja maradt Mázik István is. 

 

Tanévnyitót tartottak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 
2019. október 1. – Vajdaság MA 

A Gaudeamus dallamára kezdődött meg kedd délben Szabadkán a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar tanévnyitó ünnepsége. A tanintézményben idén 37 elsőéves kezdi meg 

egyetemi tanulmányait. Őket, valamint a vendégeket dr. Ivanović Josip dékán köszöntötte. 

Elmondta, hogy most kezdi meg tanulmányait a 14. generáció, hisz az MTTK-n az oktatás 

2006-ban indult. 

 

Készül a vajdasági restitúciós felmérés 
2019. október 1. – Magyar Szó 

Négy országban, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában él ma a magyarság 

nehéz helyzetben, kétségkívül Szerbia az az ország, amelyben e közül a négy állam közül ma 

mégis a legkedvezőbb a magyar kisebbségi közösség helyzete, értékelte újvidéki látogatása 

során lapunknak adott nyilatkozatában Csóti György, az anyaországi Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója. A munkaebéd során megejtett kötetlen hangvételű beszélgetés során az 

érdekvédelmi szervezet vezetője rámutatott arra, hogy az első három országban nagyon 

nehéznek mondható a magyarság helyzete, szinte katasztrofális. 

 

Mintegy ötven fiatal sportoló teljesítményét díjazták Zentán 
2019. október 1. – Pannon RTV  

Az ifjak az elmúlt tanévben az iskola mellett nyújtottak kiváló sportolói teljesítményt. A zentai 

önkormányzat vezetősége a fiatalok munkáját köszönőlevéllel ismerte el kedden délelőtt. A 

küzdősportokban, asztaliteniszben, futsalban, atlétikában és számos egyéb, iskolai sportban 

jeleskedő diákokkal telt meg a városháza díszterme kedden délelőtt Zentán. A fiatalok nem 

csak helyi, de országos, sőt nemzetközi versenyeken is kiválóan szerepeltek. 

 

Világbajnokká válhatnak a horgosi diákok 
2019. október 1. – Pannon RTV 

A horgosi általános iskola háromtagú csapata képviseli majd mások mellett Szerbiát a Lego 

Robotikai Világbajnokságon, Győrben. Bende Áron, Búzás Gergő, Kenyeres Imre - a három 

Kárász Karolinai Általános iskolás igyekszik majd kiharcolni a világbajnoki címet a csaknem 3 

ezer versenyző között, akik több mint 80 országot képviselnek majd. A WRO nemzetközi 

robotprogramozási vetélkedő szerbiai elődöntőjét Szabadkán tartották meg.  

 

Másodszor tartottak Regionális üzleti fórumot Újvidéken 
2019. október 1. – Pannon RTV 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24195/Tanevnyitot-tartottak-a-szabadkai-Magyar-Tannyelvu-Tanitokepzo-Karon.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4106/kozelet/208811/K%C3%A9sz%C3%BCl-a-vajdas%C3%A1gi-restit%C3%BAci%C3%B3s-felm%C3%A9r%C3%A9s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/mintegy-otven-fiatal-sportolo-teljesitmenyet-dijaztak-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vilagbajnokka-valhatnak-horgosi-diakok
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/masodszor-tartottak-regionalis-uzleti-forumot-ujvideken
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A térség üzletemberei és vállalatvezetői találkoztak a Vajdasági Gazdasági Kamarában. Az 

Európai Régiók Parlamentje, a Tartományi Parlament és Kormány, a Vajdasági Fejlesztési 

Ügynökség és a Vajdasági Gazdasági Kamara az esemény szervezői. A résztvevők pedig a 

térség üzletemberei és vállalatvezetői. A találkozó célja a kapcsolatépítés és a külföldi 

befektetők Vajdaságba vonzása. 

 

Pódiumbeszélgetés a kárpátaljai magyarság helyzetéről 
2019. október 1. – karpatalja.ma 

Ukrajna, Kárpátalja, magyarság, múlt, jelen és jövő kárpátaljai és nyugati szemmel – a 

kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete volt terítéken szeptember 30-án a beregszászi 

Rákóczi-főiskolán. A találkozón többek között a kárpátaljai magyar közösség fő problémáival, 

egyházainak, iskoláinak és kulturális örökségének helyzetével, külföldi és belföldi 

kapcsolataival foglalkoztak, de szó esett Ukrajna kül- illetve belpolitika felőli álláspontjáról és 

jövőjéről is. 

 

Befejeződött egy újabb park felújítása Beregszászban 
2019. október 1. – karpatalja.ma 

Ismét felújítottak egy parkot a Vérke-parti városban. A Budapest téren lévő park 

rekonstrukciója befejeződött. Október elsején lebontották a kerítéseket, így a város lakosai 

már aznap birtokba vehették a megújult parkot. A területet egy szobor is díszíti majd. Az 

ünnepélyes megnyitóra csak a szobor felállítását követően kerül sor. 

 

„A mese az a műfaj, amely az életre tanít” 
2019. október 1. – Kárpátalja 

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni” – ennek a 

Bruno Bettelheim-idézet elhangzásával vette kezdetét a magyar népmese napján szervezett 

mesemondó verseny a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). 

 

Hagyományőrző falunap Tiszaásványban 
2019. október 1. – Kárpátalja 

Vasárnap ötödik alkalommal rendeztek hagyományőrző falunapot az ungvári járási 

Tiszaásványban. A település központjában reggeltől gőzerővel folytak az előkészületek, hogy 

délre méltó körülmények között kezdődhessen a színes esemény, amely mottójául a szervezők 

Morus Tamás gondolatát választották: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 

továbbadása.” 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/podiumbeszelgetes-a-karpataljai-magyarsag-helyzeterol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/befejezodott-egy-ujabb-park-felujitasa-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/2019/10/01/mese-az-mufaj-amely-az-eletre-tanit
http://karpataljalap.net/2019/10/02/hagyomanyorzo-falunap-tiszaasvanyban
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Benedek Elek emléknap közösen Bécsben 
2019. október 1. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának tagszervezetei szeptember 30-án, közösen 

szerveztek a Benedek Elek emlékévhez fűződően egy mesedélutánt gyerekeknek. A 

programban a Collegium Hungaricumban a „nagy magyar mesemondó" születésnapján az 

egyesületek és a meghívott Kuttomfitty Társulat előadásában hangzottak el a különféle 

népmesék. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 1. – Kossuth Rádió 

 

Gyergyóremete 6300 lélekszámú nagyközség a gyergyói medencében. A székely település 

látványosan fejlődött az utóbbi évtizedekben, mintegy példája a rendtartó székely 

faluközösségnek. De mint annyi székelyföldi település, Remete sem kivétel, polgármestere 

járja a bíróságokat: feliratok, zászlók, és feljelentések miatt. Oláh-Gál Elvira beszélgetése.  

 

Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztosa szeptember 24-én részt vett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet az 

EBESZ Emberi Dimenziós Végrehajtási Találkozóján Varsóban. A tanácskozás tapasztalatait 

osztotta meg kollégánkkal Tráser Lászóval. Kalmár Ferencet halljuk.  

 

A magyar kormány 2016-ban indított el a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 

gazdaságfejlesztési programját. A vajdasági támogatási rendszer sikertörténet, melynek 

fényes bizonyítéka a hétfőn Szabadkán átadott két üzemrész., az egyik 150 ezer euró értékben 

bővített  garázsajtók, elektromos kapuk, sorompók, öntözőrendszerek szerelésével foglalkozó 

cég beruházása, a másik pedig  egy üvegszövetet  gyártó vállalkozás 6.7 millió eurós  kapacitás 

fejlesztése.   Németh Ernő összeállításában elsőként Bunford Tivadart, az üvegszövetet gyártó 

cég igazgatóját hallják.   

 

Több százan futottak szombaton Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet által 

szervezett 5. jótékonysági félmaratonon.  Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, az Ökumenikus 

Segélyszervezet jószolgálati nagykövete arra hívta fel a figyelmet, hogy  jelenleg a kárpátaljai 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3015381/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-01_18-02-00&enddate=2019-10-01_18-40-00&ch=mr1
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magyarok vannak a legnehezebb élethelyzetben a külhoni magyar közösségek közül, ezért 

minden támogatásra szükségük van. Őt hallják elsőként Iváncsik Attila mikrofonja előtt. 

 

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány 

és a kutatói életpálya népszerűsítésére.  Magyarországon 2006 óta rendezik Idén először 

csatlakozott  a Nemzetpolitikai Kutatóintézet programsorozathoz. Az intézet munkatársai 

György Botond erdélyi humorista segítségével, egy fiktív külhoni személy életútján keresztül 

mutatták be tevékenységüket, kutatási eredményeiket. Biró István vett rész a péntek esti 

programon. 

 

Idén is népes közönség előtt, a Temesvári Magyar Napok nagyszínpadán köszöntötték a 

tanulmányaikat magyarul kezdő Temes megyei kisdiákokat, és adták át szüleiknek a Rákóczi 

Szövetség ösztöndíját. A szövetség a legmagasabb szinten képviseltette magát a 

rendezvényen: Csáky Csongor elnök üdvözölte a magyar iskolaválasztókat és nyújtotta át az 

ösztöndíjakat. Az elnököt Lehőcz László kérdezte. 

 

A múlt hétvégi Nemzedékek Találkozója, illetve a néhai Kovách Géza munkásságának szentelt 

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

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. Az Aradi Magyar Napok szabadtéri rendezvényeit először tartották a Szabadság-

szobornál, a Román–magyar megbékélési parkban, és a helyszínválasztás jó döntésnek 

bizonyult. Pataky Lehel Zsolt foglalja össze a hétvége történéseit. Október 6-án, vasárnap az 

aradi minorita templomban a szentmisén az a vértanúkra emlékeznek, amelyet a Duna Word 

csatorna közvetíti délután fél öttől.   

 

 

 


