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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Kövér László a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ avatóján: Székelyföldnek 
kárpótlás jár Budapesttől és Bukaresttől is 
2019. október 5. – MTI, Mandiner, Hír Tv, híradó.hu, Origo, Szóljon, Magyar Nemzet, 

Propeller, Lokál, Demokrata, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Felvidék Ma 

Kövér László szerint Székelyföldnek és a székelységnek történelmi kárpótlás jár Budapestről 

és Bukarestből egyaránt. Az Országgyűlés elnöke Székelyudvarhelyen beszélt erről 

szombaton, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) felújított épületének 

avatóünnepségén. Kövér László úgy vélte: a székelyek mindkét fővárosból elvárhatják a jó 

szót, mert Románia és Magyarország erkölcsi értelemben egyaránt adósa a székelységnek. 

Székelyföld és népe ugyanis ezer év alatt Magyarországnak, száz év alatt Romániának adott 

többet, mint amennyit visszakapott tőlük – jelentette ki. Hozzátette: a 21. században sem 

Románia, sem Magyarország nem akarja elveszíteni a saját gazdasági erőforrásai fölötti 

rendelkezést, a szülőföld megtartó erejét, értékteremtő munkavállalóit, ezért mindkét 

országtól elvárható a cselekvés azért, hogy mindez Székelyföldön se történhessen meg. A 

házelnök szerint ez Romániának állami, Magyarországnak pedig nemzeti kötelessége, 

emellett a közös regionális érdek is ezt kívánja. 

 

Potápi: a bukovinai székelyek kultúrája erősebb, mint valaha 
2019. október 5. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, híradó.hu, Demokrata, Pannon 

RTV, Ma7.sk 

Harminc év után a bukovinai székelyek kultúrája erősebb, mint valaha - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna megyei 

Kismányokon, a Magyarok Nagyasszonya templom jubileumi ünnepségén. Potápi Árpád 

János hozzátette: mindez annak köszönhető, hogy az idén 30 éves Bukovinai Székelyek 

Országos Szövetségének tagegyesületei áldozatos munkával ápolják a hagyományokat. 

Emlékeztetett arra, hogy október 8-án a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén lesz 30 éve, 

hogy felszentelték kismányoki székely templomot, amely mára a bukovinai székelyek 

Csíksomlyója, jelentős búcsújáró helye lett. "Évről-évre többen gyűlünk össze az ősi székely 

motívumokat őrző kismányoki templomban" - mondta a bukovinai székely származású 

politikus. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem vesz részt egy esetleges új kormányban, de 
támogatja a liberálisok kezdeményezését 
2019. október 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Ha átmegy a bizalmatlansági indítvány, az RMDSZ nem kíván kormányra lépni, ez ügyben 

nem is állított semmiféle feltételt, de támogat egy liberálisok köré épülő kabinetet – jelentette 

ki vasárnap Aradon Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A szövetségi elnök 
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megismételte: az RMDSZ nem kért és nem kér semmit azért cserébe, hogy megszavazza a 

bizalmatlansági indítványt, hisz az esetleg sikeres szavazást követően felálló kormánynak 

nagyon rövid mandátuma lesz, amely csak a költségvetés kidolgozására és a választások 

megszervezésére korlátozódik.  

 

Székely Nemzeti Tanács: A nemzeti régiókról szóló kezdeményezés össznemzeti 
ügy 
2019. október 4. – MTI, Magyar Nemzet, Körkép 

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés össznemzeti ügy, mert az uniós 

fejlesztési forrásokkal közvetlenül javítani lehet e térségek népességmegtartó erejét – közölte 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja pénteken az M1 aktuális csatornán. 

Dabis Attila emlékeztetett: az SZNT májusban indította el aláírásgyűjtését a nemzeti régiók 

védelméért, és egy év alatt egymillió aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság 

közmeghallgatást tartson a témában. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kiemelten 

támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 

sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől – tette hozzá. 

 

Kárpát-medencei gazdasági integráció nélkül nem képzelhető el a 
nemzetegyesítés 
2019. október 4. – Krónika 

A magyar gazdaság kitörési pontját mindenekelőtt a Kárpát-medencében történő 

terjeszkedésben kell keresni, ez nemzeti érdek – hangzott el az V. Kárpát-medencei 

Gazdasági Fórumon, amelynek idén a Fehér megyei Torockó adott otthont. A magyarországi 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyre bővülő és a magyar gazdaság 

szempontjából létfontosságú Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a térség 

együttműködésének ösztönzése céljából hívta életre a rendezvénysorozatot, amely teret 

biztosít az államhatárokon kívül és belül élő magyar vállalkozók, gazdasági szakemberek 

találkozása számára. Az Europa Nostra-díjas, Erdély egyik legszebb településének számító 

Torockón pénteken megrendezett fórumot a nemzeti összetartozás jegyében hirdették meg. A 

helyi Duna Házban tartott eszmecserén Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

ismertette az Orbán-kormány által 2016-ban beindított, a külhoni nemzetrészek 

megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok eddigi eredményeit. 

 

Volt politikai ellenfelei segítségével méri fel a vásárhelyiek véleményét az 
RMDSZ 
2019. október 4. – Krónika 

A rendszerváltás óta példátlan közösségépítő kezdeményezésként bemutatott társadalmi 

párbeszédet indít Marosvásárhelyen az RMDSZ megyei vezetősége. A kezdeményezés célja 

közmegegyezésre jutni a legfontosabb kérdésekben. Fiatal, a marosvásárhelyi magyar 

közösség által ismert személyiségek bevonásával indul az a társadalmi párbeszéd, amelynek 
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fő célja, hogy a legszélesebb nyilvánosság előtt, a lehető legtöbb társadalmi csoport 

megszólításával, az ő aktív hozzájárulásukkal, szakmai szereplők véleményezésével az 

RMDSZ körül tudja írni, milyen Marosvásárhelyen szeretnének élni tíz év múlva a város 

lakói. „Nem valaki vagy valami ellen szervezkedünk, kifejezetten technokrata módon 

közelednénk a szakmai kérdésekhez. Lényegében párbeszédre hívjuk Marosvásárhely lakóit” 

– mutatta be a kezdeményezést annak irányítója, Portik Vilmos. A Péter Ferenc megyei 

RMDSZ-elnök felkérésére alakuló testületnek nem titkolt szándéka minél jobban előkészíteni 

a terepet a jövő évi helyhatósági választásokra. 

 

A román külügyminisztérium ellenzi, hogy a kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezéssel kiterjesszék az EU hatásköreit 
2019. október 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román külügyminisztérium szerint a Minority SafePacknak nevezett kisebbségvédelmi 

polgári kezdeményezés konszolidálhatja az Európai Unió demokráciáját, ugyanakkor ellenzi, 

hogy ezt az eszközt felhasználják az uniós alapszerződések által meghatározott hatáskörök 

kiterjesztésére. Ezt az álláspontot fogalmazta meg pénteken a román külügyminisztérium, 

amely az Agerpres román állami hírügynökségnek válaszolt egy kérdésére azzal kapcsolatban, 

hogy az Európai Bíróság szeptember 24-én elutasította Románia keresetét. 

 

Dan Tanasă most a Gyárfás Jenő Képtár homlokzatába kötött bele 
2019. október 4. – transindex.ro 

Ismét jól megvédelmezte az ország hivatalos nyelvét Dan „Csakazértisfeljelentelek” Tanasă, 

aki azt követelte, hogy a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár homlokzatán levő feliratot 

úgy módosítsák, hogy a magyar megnevezést helyezzék a román alá. A Bukaresti Törvényszék 

pedig múlt pénteken alapfokon neki adott igazat. A homlokzaton lévő felirat a 

következőképpen van elhelyezve: GALERIILE DE ARTĂ Gyárfás Jenő KÉPTÁR. Úgy, hogy 

középen a művész aláírását alakították ki.  

 

Cseke Attila: Ragaszkodik az egyfordulós polgármester-választáshoz az RMDSZ 
2019. október 4. – Bihari Napló 

A szenátus közigazgatási szakbizottsága elutasította azt az USR-s (Mentsétek meg Romániát) 

javaslatot, hogy a polgármestereket ismét két fordulóban válasszák meg. Ellene szavazott a 

hat szociáldemokrata honatya és az RMDSZ-es Cseke Attila, és mellette csupán a liberális 

(PNL) és az USR-s szenátor. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke ezzel 

kapcsolatban azt nyilatkozta: a többéves tapasztalat alapján az RMDSZ álláspontja az, hogy 

nem támogatja a kétfordulós polgármester-választást, mert ez hátrányos azon partiumi és 

erdélyi magyar közösségek szempontjából, ahol jelenleg magyar a polgármester. 

 

Soós Zoltán: Florea mesterien alkalmazta az „oszd meg és uralkodj” elvet az 
RMDSZ-en 
2019. október 4. – maszol.ro 
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„Életem legnagyobb megtiszteltetéseként élem meg, hogy másodjára is én képviselhetem 

azokat az embereket, akik megelégelték ennek a városnak a lezüllesztését. De ha az a kérdés, 

hogy mit várnék el azoktól, akik kikezdenek, akkor ez a válaszom: némi segítőkészséget” – 

jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, 

akit az RMDSZ másodszorra is polgármesterjelöltként indít Marosvásárhelyen a  jövő évi 

önkormányzati választásokon.  

 

A háborús bűnös kultuszát népszerűsítő Marian Știopu lemondását kérik 
háromszéki fiatalok  
2019. október 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Háromszék legtöbb ifjúsági szervezetét tömörítő Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) 

megtagad minden együttműködést a Marian Știopu által vezetett Kovászna megyei Ifjúsági és 

Sportigazgatósággal és kérik a háborús bűnösként elítélt Antonescu marsall kultuszát 

népszerűsítő igazgató lemondását.  

 

Diszkrimináció az egyetemi felvételin: jobb belátásra tért a minisztérium  
2019. október 4. – maszol.ro 

Hajlandónak mutatkozik az oktatási minisztérium úgy módosítani az egyetemi felvételi 

szabályzatot, hogy kiküszöbölje a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos 

megkülönböztetésének lehetőségét. Erről levélben tájékoztatta a minisztérium a nép 

ügyvédjének hivatalát. A tárca főtitkára, Dănuț Ghican által aláírt dokumentum szerint 

„megfontolják” azokat az ombudsman által korábban javasolt módosításokat, amelyek 

egyértelműsítik a felvételi szabályzatot és kizárják azt a lehetőséget, hogy az egyetemek 

ellenőrizzék a felsőoktatási intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi 

kompetenciáját.  

 

Visszaállítanák a szakképzés presztízsét Hargita megyében  
2019. október 4. – maszol.ro 

Közös pályázatokat készítenek elő Hargita megyei intézmények és magyarországi szakmai 

partnereik. A 2020-as pályázati kiírásra elkészülő projektek a duális képzés erősítését, a 

szakképzés presztízsének visszaállítását, illetve a felkészült munkaerő képzését tűzik ki 

célként.  

 

Napközi és nappali foglalkoztató épül Nagytusnádon 
2019. október 4. – szekelyhon.ro 

A „szeretet bástyájának” alapkövét helyezték el Nagytusnádon, ahol a plébánia udvarán egy 

nappali foglalkoztató építéséhez fogtak hozzá a magyar kormány finanszírozásából. Az 

eseményt Assisi Szent Ferenc ünnepének alkalmából, a helyi templombúcsú részeként 

tartották meg pénteken délután. Mile Balázs konzul, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának képviselője arról beszélt, hogy a magyar kormány egész Kárpát-medencét 
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átölelő óvodaépítési programjának a célja a nemzet jövőjének zálogát jelentő következő 

generációk szolgálata. 

 

Lényeges, hogy az erdélyi magyar médiának milyen válaszai vannak a jövőre 
2019. október 4. – szekelyhon.ro 

„Az a küldetésünk, hogy válaszokat találjunk a 21. századi regionális kihívásokra a 

székelyföldi média területén”– fogalmazott Szőke László, az Erdélyi Médiatér Csoport 

tartalomfejlesztési igazgatója, aki a székelyudvarhelyi Príma Rádió meghívottjaként György-

Dávid Csaba műsorvezetővel beszélgetett a Székelyhon napilap jövőjéről, a médiacsoport 

projektjeiről. Mint magyarázta, bár sokan abban reménykednek, hogy a nyomtatott sajtónak 

Székelyföldön, itt a „végeken” több éve lesz a túlélésre, mint nyugaton, ennek ellenére úgy 

látja, jobb ha már most felkészülnek a jövőre. 

 

Alapjaiban erősítik meg a besztercei magyar oktatást, míg megvalósulhat az 
önálló iskola 
2019. október 5. – Krónika 

Ingyenes bentlakással, ingáztatással és délutáni oktatással törekszenek a magyar oktatás 

megerősítésére, a jelenlegi diákok megtartására és újak bevonzására Besztercén, ahol egyre 

távolabbinak tűnik az önálló magyar iskola terve. A három éve majdnem megvalósult 

projektnek jelenleg nem kedvez a helyzet, ráadásul az egyre csökkenő gyereklétszám is rontja 

az esélyeket. 

 

Megkezdődött a 18. MIÉRT Akadémia: díjakat adtak át  
2019. október 5. – maszol.ro 

A Közösségért-díjak átadásával kezdődött pénteken a Bihar megyei Püspökfürdőn (ma Május 

1. Fürdő) a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) idei akadémiája. A megjelenteket Tőtős Áron 

MIÉRT-elnökhelyettes, az akadémia főszervezője köszöntötte, majd Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke arra figyelmeztette a fiatalokat, hogy sose adjanak fel a szabadságukból 

egyetlen centimétert sem, hiszen olyan idő jön, amikor szükség lesz a szabadságra. Szükség 

van legalább öt százaléknyi mennyiségre, ahhoz, hogy legyen minőség, mondta Kelemen 

Hunor, aki hozzátette, ami az RMDSZ eredményeit illeti, a keret már adott, „tartalommal a ti 

nemzedéketeknek kell megtöltenie”.  

 

Tisztújítást tartott a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete  
2019. október 5. – maszol.ro, Krónika 

Rácz Éva után a következő három évben a MÚRE elnöke Szűcs László, a Várad folyóirat 

igazgatója lesz – döntötték el titkos szavazással október 4-én, pénteken a gyergyószárhegyi 

Kulturális és Művészeti Központban tartott közgyűlésen. Ugyanakkor alelnökké választották 

Simonffy Katalin televíziós újságírót, tanárt, és Újvári Ildikót, a kolozsvári Szabadság napilap 

főszerkesztőjét, olvasható a MÚRE honlapján megosztott beszámolóban.   
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lenyeges-hogy-az-erdelyi-magyar-medianak-milyen-valaszai-vannak-a-jovore
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alapjaiban-erositik-a-besztercei-magyar-oktatast-ingyen-bentlakassal-ingaztatassal-probaljak-megtartani-a-diakokat-a-varosban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alapjaiban-erositik-a-besztercei-magyar-oktatast-ingyen-bentlakassal-ingaztatassal-probaljak-megtartani-a-diakokat-a-varosban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117235-megkezd-dott-a-18-miert-akademia-dijakat-adtak-at
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117241-tisztujitast-tartott-a-magyar-ujsagirok-romaniai-egyesulete
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Kelemen Hunor a MIÉRT Akadémián: a fiatalok minőségi oktatást akarnak  
2019. október 5. – maszol.ro 

Tanügyi kérdésekről is kérdezték #RESPEKT mindenkinek! című plenáris előadása után 

Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét a Püspökfürdőn (ma Május 1. Fürdő) megtartott 18. 

MIÉRT Akadémián. Kelemen Hunor elmondta, az elmúlt napokban csak rosszat hallott az 

iskolai rendszerről, bármerre járt. Felidézte: az elmúlt 30 évben 28 tanügyminiszterre volt 

Romániának, és körülbelül 56 iskolai reformkísérlet zajlott. Találkozott olyan magyar 

fiatalokkal is, akik szerint a magyar ügy már senkit nem érdekel, hiszen bölcsődétől az 

egyetemig magyarul tanulhatnak.   

 

Markó Béla: a tévképzeteket le kell bontani  
2019. október 5. – maszol.ro 

Erdély illúziók nélkül címmel tartott plenáris előadást Markó Béla, a Kós Károly Akadémia 

elnöke a Püspökfürdőn megtartott 18. MIÉRT Akadémián. Egyebek mellett hangsúlyozta: 

kell egy Erdély-projekt, hiszen egyénenként meg lehet maradni magyarnak, erős 

közösségként azonban csak úgy, hogy egy másik identitást, az „erdélyiséget” kell előtérbe 

helyezni.  

 

Hiánypótló önálló magyar iskola indítását tervezik Bánffyhunyadon  
2019. október 5. – transindex.ro 

Felmerült a lehetőség, hogy Bánffyhunyadony létre tudnának hozni egy önálló magyar 

iskolát, amibe beletartozna a bölcsőde, óvoda és iskola is– mondta el Csoma Botond a 

Transindexnek, a Megyei Képviselők Tanácsülését (MKT) követő sajtótájékoztató végén. A 

Kolozs Megye RMDSZ elnöke tanügyi tanácskozáson vett részt a napokban Bánffyhunyadon. 

Azt vitatták meg, melyek a szükséges lépései egy önálló oktatási intézmény létrehozásának. 

„Van egy nagyon pozitív precedens Szamosújváron. Ott már létrejött egy különálló oktatási 

intézmény. Ezt próbáljuk elérni Bánffyhunyadon is. Csütörtökön ennek a mikéntjéről 

tanácskoztunk. Ha minden jól megy, akkor pár éven belül Kalotaszegen is önálló magyar 

oktatási intézmény jöhet létre” – jelentette be első alkalommal a sajtó számára Csoma.  

 

Tizenhét magyart avattak tiszteletbeli székellyé Oklándon 
2019. október 5. – szekelyhon.ro 

Tizenhét személy kapta meg a Tiszteletbeli Székely címet szombaton az oklándi unitárius 

templomban tartott istentiszteleten, ahol a felújított orgonát is felszentelték. Az ünnepség 

felszólalói a magyar nemzet összetartozásának és összefogásának fontosságát hangsúlyozták. 

“Az elmúlt száz esztendőben talán még soha nem volt akkor erőnk a teljes magyarság 

összefogásához, mint most, s mivel nem csillapodik ennek szüksége sem, ezért ne mulasszunk 

el élni ezzel az erővel – fogalmazott Kocsis Máté, magyar országgyűlési képviselő, aki maga is 

Tiszteletbeli Székely. Kijelentette, megtisztelő számára, olyan személyek között lenni, akik 

nagy hazaszeretetről tettek bizonyságot és kiérdemelték, hogy befogadják őket a székelyek. 

Hangsúlyozta: megpróbáltatásokkal teli sorsot szánt a magyarságnak a Teremtő, talán azért, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117238-kelemen-hunor-a-miert-akademian-a-fiatalok-min-segi-oktatast-akarnak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117239-marko-bela-a-tevkepzeteket-le-kell-bontani
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=28051&hianypotlo_onallo_magyar_iskola_inditasat_tervezik_banffyhunyadon
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizenhet-magyart-avattak-tiszteletbeli-szekellye-oklandon
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hogy megtanuljuk, hogy csak együtt, egymásban bízva tudunk nemzetet építeni és azt 

megtartani. 

 

Kövér László leplezte le Czetz János első erdélyi szobrát 
2019. október 5. – MTI, híradó.hu, Hír Tv, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ez a szobor szimbólum, Czetz János összeköti a legkeletibb erdélyi magyarságot és 

legnyugatibb magyar diaszpórát, személyében megvalósítja a nemzet egyesítését – hangzott 

el szombaton Gyergyószentmiklóson, a honvédtábornok első erdélyi szobrának leleplezésén. 

Az avatóünnepségen elhangzott az is, hogy a szoborállítás terve Áder Jánosnak, 

Magyarország elnökének kijelentése nyomán született meg. Az esemény díszmeghívottja 

Kövér László, a Magyar országgyűlés elnöke volt. „Czetz János teljesítménye, áldozata és 

emléke napjainkban is erőt, példát és mércét ad a magyarságnak. Örüljünk, hogy minden 

történelmi csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk szülőföldünkön, van 

nemzetünk, ami értelmet ad küzdelmünknek” – hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében a 

házelnök. 

 

A helyben megtermelt energia és a közbirtokosságok működése is terítékre 
került a Közgazdász Vándorgyűlésen 
2019. október 5. – szekelyhon.to 

A megújuló energiaforrások és a közbirtokosságok kerültek a középpontba a Csíkszeredában 

tartott Közgazdász Vándorgyűlés második napján a Székelyföldi erőforrások nevű 

szekcióülésen. Szó esett többek között a csíkmadarasi vízerőmű múltjáról, jelenéről és 

jövőjéről, illetve a térség közbirtokosságainak hátrányos megkülönböztetéséről is. 

 

Szívszorító szórványgondok – Kivesézték a szakiskolára vonatkozó rendeletet az 
RMPSZ konferenciáján 
2019. október 6. – Krónika 

A szórványban minden gyerek jövőjét veszélyezteti a 2020–2021-es tanévtől érvényes 

korlátozás, miszerint az ötös átlag alatt teljesítő nyolcadikosok csak szakiskolában 

folytathatják tanulmányaikat – állapították meg a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 

hétvégi konferenciáján.  

 

Perre mennek az úzvölgyi temetőért 
2019. október 6. – Krónika 

Bíróságokon folytatódik az úzvölgyi haditemetőt övező vita. A terület hovatartozásának 

tisztázása, illetve a törvénytelen építkezések miatt a Hargita megyei Csíkszentmárton és a 

Bákó megyei Dormánfalva több perben is szemben áll egymással.   

 

Ingyen sör és kisebbségi jogok 
2019. október 6. – Makkay József – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kover-laszlo-leplezte-le-czetz-janos-elso-erdelyi-szobrat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-helyben-megtermelt-energia-es-a-kozbirtokossagok-mukodese-is-teritekre-kerult-a-kozgazdasz-vandorgyulesen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-helyben-megtermelt-energia-es-a-kozbirtokossagok-mukodese-is-teritekre-kerult-a-kozgazdasz-vandorgyulesen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szivszorito-szorvanygondok-n-kiveseztek-a-szakiskolara-vonatkozo-rendeletet-az-rmpsz-konferenciajan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szivszorito-szorvanygondok-n-kiveseztek-a-szakiskolara-vonatkozo-rendeletet-az-rmpsz-konferenciajan
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A Krónika vezércikke szerint “a szükséges egymillió aláírást meghaladó Minority SafePack 

elnevezésű, szintén erdélyi magyar kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés 

megvalósítása a formálódó új Európai Bizottságra vár. Az a tény, hogy az Európai Bíróság 

szeptember 24-én elutasította Románia keresetét a Minority SafePackkal kapcsolatban, azt 

jelzi, hogy uniós szinten változik az őshonos nemzeti kisebbségek jogait megszegő 

országokkal szembeni eddigi elfogadó gyakorlat. Az új polgári kezdeményezés tovább viszi az 

RMDSZ által korábban elindított kisebbségvédelmi elképzelést, és azt a területi autonómia 

irányába mozdítja el. Egymagában perdöntő lehetne számunkra az a tény, ha az erdélyi 

magyarságnak sikerülne két ilyen horderejű európai polgári kezdeményezést letennie az 

Európai Bizottság asztalára. Ez bizonyosság lehet arra, hogy a bukaresti kormányok és 

államfők minden szava hazugság, amikor azzal érvelnek, hogy példás módon megoldották az 

erdélyi magyarok jogaival kapcsolatos vitákat. Politikusainknak a csíkszentsimoni sörgyár 

sikeres marketingfogásait kellene eltanulniuk. Ami nem feltétlenül ingyen sört és kolbászt 

jelent, hanem olyan kommunikációs módszereket, amivel sikerülne felrázni az embereket, és 

elmagyarázni nekik, hogy a jövőjükről van szó”. 

 

Leégett a felvidéki Osgyán reneszánsz kastélyának tetőszerkezete 
2019. október 4. – MTI, Magyar Nemzet, Körkép, Ma7.sk 

Lángra kapott és leégett a felvidéki Rimaszombathoz közeli Osgyán reneszánsz kastélyának 

tetőszerkezete – adta hírül a ma7.sk felvidéki magyar hírportál. A kastélyban, amely egykoron 

a Korponay és a Luzsénszky családoké volt, csütörtök délután öt óra körül keletkezett a tűz. 

Bár a lángok megfékezésén mintegy harminc tűzoltó dolgozott, mire késő estére sikerült 

eloltani őket, a műemlék épület zsindellyel borított teljes tetőszerkezete leégett. A tűz okát 

még vizsgálják, de különböző médiaforrások szerint nem lehet kizárni, hogy gyújtogatás 

történt. Ezt látszana alátámasztani az is, hogy a várkastély körül a múltban több gyújtogatás 

is történt, a legutóbbi ilyen eset tettesét idén tavasszal kerítette kézre a rendőrség – írta a 

ma7.sk. 

 

Az Összefogás a Most-Híddal tárgyalt 
2019. október 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A magyar választók összefogást és közös listát akarnak, ez az egyedüli út a magyar parlamenti 

érdekképviselet megteremtéséhez. Az Összefogás mozgalom azért jött létre, hogy segítsen 

elérni ezt a célt. A mozgalom a Híddal folytatott mai tárgyalásán ismertette ajánlatát, amit a 

többi magyar pártnak is megtett: a Híd képviselőjelöltjei indulhatnak az Összefogás választási 

listáján, együtt a többi párt jelöltjeivel, valamint a közéleti szereplők fiatal generációjával. Így 

egyik pártnak sem kell egy másik párt listáján szerepet vállalnia. A választók az 

együttműködés mellett megújult és hiteles politikát szeretnének, ezért a megosztó 

személyiségeknek át kell gondolniuk eddigi szerepvállalásukat. A pártelnöknek is komoly 

személyes döntést kell hoznia, amire nyári nyilatkozatai alapján egyébként már hajlandóságot 

mutatott. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/leegett-a-felvideki-osgyan-reneszansz-kastelyanak-tetoszerkezete-7368050/
https://felvidek.ma/2019/10/az-osszefogas-a-most-hiddal-targyalt/
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Felvidéki vállalkozói expó Dunaszerdahelyen 
2019. október 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A dunaszerdahelyi Mol Arenában rendezte meg a Szlovákia Magyar Fiatal Vállalkozók 

Szövetsége immáron harmadjára a Felvidéki Vállalkozói Expo névre hallgató rendezvényét 

azzal a kifejezett céllal, hogy erősítse az összetartást a régióban tevékenykedő magyar 

vállalkozói közösségen belül. A rendezvény lehetővé teszi, hogy a vállalkozók bemutathassák 

saját cégjeiket, kis- és középvállalkozásaikat. A résztvevőknek módjában áll közvetítők nélkül, 

személyesen megismerni egymás üzleti modelljeit, tanulhatnak a másik tapasztalataiból, és 

nem utolsó sorban gyümölcsöző együttműködéseket alakíthatnak ki. 

 

Hogyan lesz ebből közös lista? Politikai kerekasztal a Fórum Intézetben 
2019. október 4. – Ma7.sk, Új Szó 

Miért kínál a magyar választóinak még az ún. Kisebbségi minimumnál is kevesebbet a 

Progresszív Szlovákia (PS) magyar platformja? Hogyan akarja a Hídban csalódott szavazókat 

megszólítani a Magyar Fórum? Az elnök- és az EP-választás csúfos kudarca után hogyan 

ugorhatja meg a parlamenti küszöböt a Híd? Mi az oka annak és milyen következményekkel 

jár, hogy az elmúlt fél évben az MKP kommunikációja teljes csődöt mondott? A PS, a Magyar 

Fórum, az Összefogás, a Híd és az MKP képviselőinek részvételével tartottak kerekasztal-

beszélgetést október 3-án, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. 

 

Eltérő álláspontok, mosolydiplomácia: tárgyalóasztalhoz ült az Összefogás és a 
Most-Híd 
2019. október 4. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A sajtótájékoztatónak egy hangulatos pozsonyi kávéház adott otthont. A hangulatra nem is 

lehetett panasz: mosolydiplomáciából nem volt hiány Bugár Béla és Mózes Szabolcs 

sajtótájékoztatóján. A pénteki sajtótájékoztató előzménye, hogy az Összefogás mozgalom 

tárgyalásra hívta a Most-Híd pártot Komáromba. Végül a felek a fővárosban találkoztak, igaz, 

nem a Híd székházában, hanem "semleges" helyszínen. Mózes Szabolcs, az Összefogás 

mozgalom előkészítő bizottságának megbízottja a sajtó képviselői előtt is megismételte a 

Most-Híd számára megfogalmazott ajánlatot: induljanak a választási pártként a magyar 

együttműködéshez keretet biztosító Összefogás listáján. Mózes szerint ez lehet a garancia 

arra, hogy biztosítható lehessen a magyar érdekképviselet. 

 

Az első és legfontosabb, megszólítani a magyar választókat 
2019. október 5. – Ma7.sk 

A közös indulás mikéntje helyett most már a magyar választók megszólítására kellene 

törekedni, állítja Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke. A politikai elemző 

szerint a parlamenti küszöb átlépéséhez a felvidéki magyar szavazók fegyelmezettségére és 

alkalmazkodására is szükség lesz. 
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https://ma7.sk/tajaink/felvideki-vallalkozoi-expo-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/kozelet/hogyan-lesz-ebbol-kozos-lista-politikai-kerekasztal-a-forum-intezetben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/eltero-allaspontok-mosolydiplomacia-targyaloasztalhoz-ult-az-osszefogas-es-a-most-hid
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/eltero-allaspontok-mosolydiplomacia-targyaloasztalhoz-ult-az-osszefogas-es-a-most-hid
https://ma7.sk/kozelet/az-elso-es-legfontosabb-megszolitani-a-magyar-valasztokat
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Bukovszky: Sokat meríthetne Szlovákia a cseh kisebbségi törvényből 
2019. október 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

A cseh modell példaként szolgálhatna Szlovákia számára a nemzeti kisebbségek regionális 

szintű intézményes támogatásában. Ezt Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos közölte 

pénteken, miután találkozott Jiří Knitllel, a prágai nemzeti kisebbségek bizottságának 

elnökével. „A cseh kisebbségi törvény értelmében a bizottságban 14 nemzeti kisebbségnek van 

képviselete, amelyeknek a város támogatási rendszere 9,5 millió koronát bocsát a 

rendelkezésére. Továbbá: a város tartja fenn a Nemzetiségek Házát is, amely a prágai 

kisebbségi szervezetek irodái számára szolgál székhelyül” – magyarázta Bukovszky, aki 

egyúttal arra is rámutatott, hogy a cseh kisebbségi törvény szerint azokban a megyékben, 

amelyekben a nemzeti kisebbségek számaránya meghaladja az öt százalékot, ún. nemzetiségi 

bizottságokat kell létrehozni.” 

 

Kitessékelték a kereszténydemokráciát a megbeszélésről? 
2019. október 5. – bumm.sk 

Még augusztusban egyezett meg arról a Híd és az MKDSZ, hogy a 2020-as parlamenti 

választásokon közös listán indulnak, mert mindkét fél számára a magyar érdekképviselet 

megteremtése a cél. Az MKDSZ szeptember 26-án elfogadta az MKP meghívását is egy 

tárgyalásra, ahol a tervek szerint a felvidéki magyarságot érintő kérdésekről egyeztettek 

volna. Az MKDSZ alelnöke végül távozott a megbeszélésről. A párt vezetése szerint a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség megalakulása óta a politikai pluralizmus megőrzése mellett, 

a magyar nemzeti egységen, a pártok őszinte együttműködésén és egy nemzeti alapprogram 

megteremtésén fáradozik. Politizálásának tartóoszlopai egyértelműen a keresztény értékek, 

melyek megléte 1998 óta hiányzik a szlovákiai magyar politikából. Ennek jegyében fogadták 

el az MKP elnökének, Menyhárt Józsefnek a meghívását arra a szeptember 26-i tárgyalásra, 

melyen a tervek szerint a felvidéki magyarságot érintő kérdésekkel és a programalkotással 

foglalkoztak volna. 

 

Bugár a mai eszével már talán nem kötne koalíciót a Smerrel és az SNS-szel 
2019. október 6. – Ma7.sk, Új Szó 

A Most-Híd elnöke erről a TV Markíza politikai vitaműsorában beszélt vasárnap. Bugár Béla 

az SaS elnökével, Richard Sulíkkal vitázott. Bugár kizárta az együttműködést Harabin 

szerveződő pártjával - elmondása szerint a Híd nem hajlandó együttműködni egyetlen párttal 

sem, amely megsérti az emberi jogokat és a demokratikus alapértékeket. Bugár úgy 

fogalmazott, ma már talán meggondolná, koalícióra lépjen-e a Smerrel és az Szlovák Nemzeti 

Párttal. Sulík a Most-Híd reakcióját a volt igazságügyi államtitkár állítólagos üzenetváltásaira 

Marian Kočnerrel álságosnak, alibistának nevezte. 

 

Magyar a magyarnak – szlovákul 
2019. október 6. – Ma7.sk 

Szlovákiában akkor is kötelező a szlovák nyelv használata, ha magyarok által magyarok 

számára készített termékek reklámozásáról van szó. Ezt még egyes szlovák szakértők is 
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https://felvidek.ma/2019/10/bukovszky-sokat-merithetne-szlovakia-a-cseh-kisebbsegi-torvenybol/
https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/05/kitessekeltek-a-keresztenydemokraciat-a-megbeszelesrol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-a-mai-eszevel-mar-talan-nem-kotne-koaliciot-a-smerrel-es-az-sns-szel
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/magyar-a-magyarnak-n-szlovakul
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nevetségesnek tartják. A kormányban szerepet vállaló magyar politikusoknak viszont négy év 

sem volt elegendő arra, hogy ezen változtassanak. Mint utólag kiderült, nem is akartak. 

Negyven éven keresztül az állt az alkotmányban, hogy az ország a kommunista párt vezető 

erején nyugszik. A rendszerváltozás után ez annyiban változott, hogy most a vezető szerep 

immár nem a kommunista párté, hanem a szlovák nemzeté. Mit jelent ez? Ha korábban 

valaki nem volt tagja a kommunista pártnak, nem élvezhetett ugyanolyan előjogokat, mint a 

párttagok. Ha valaki napjainkban nem része a szlovákságnak, akkor szintén hátrányos 

megkülönböztetést kell elviselnie a mindennapi élet több területén. 

 

Pozsonypüspöki magyarságának megmaradásáért - átadták a Csemadok-díjat 
2019. október 6. – Ma7.sk 

2019. október 6-án a magyarság megmaradásáért folytatott több évtizedes áldozatos 

tevékenységéért Kovácsné Gadus Klárának ítélték oda a Csemadok-díjat. A XXXIII. Városi 

Kulturális Napok keretében került sor a „Pozsonypüspöki magyarságának megmaradásáért” 

Csemadok-díj átadására a Vetvár Művelődési Házban. A díjat az idén Kovácsné Gadus Klára 

vehette át, akit Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke 

méltatott. 

 

A családbarát munkahely jobb teljesítményt eredményez 
2019. október 6. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Második alkalommal szervezte meg a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás a Nők a 

közéletben elnevezésű szabadegyetemét október 4-én és 5-én Dunaszerdahelyen. A 2015-ben 

megalakult szervezet szakmai kérdésekkel foglalkozott a kétnapos rendezvényen. Október 4-

én reggel Neszméri Tünde, a Femine Fortis elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Elmondta: 

fontosak az ilyen találkozók, hiszen mindannyiunkat érintő kérdésekről esik szó. Utána a 

szervezet alapító elnöke, Bauer Edit volt európai parlamenti képviselő adott elő. Előadásában 

egy júniusban elfogadott, azokat a minimumokat meghatározó irányelvről szólt, melyeket az 

Európai Unió ajánl a tagállamoknak a családpolitikai támogatások terén. 

 

Topolya: Vissza nem térítendő támogatásokat igényelhetnek a gazdák 
2019. október 4. – Vajdasag.ma 

A topolyai önkormányzat a községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapon keresztül vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti a mezőgazdasági termelőket. Az idei pályázat október 

1-én jelent meg és november 1-ig át lehet adni az igényléseket. 

 

Burány Hajnalka lett a VMSZ Női Fórumának új elnöke 
2019. október 6. – Pannon RTV 

A hölgyeket tömörítő szervezet ma tartotta meg tisztújító közgyűlését Zentán, a párt helyi 

székházában. A tisztújító közgyűlésre azért volt szükség, mert az elmúlt néhány hétben a 

szervezet elnök nélkül működött – mondták el a Női Fórum frissen megválasztott vezetői. A 

törökkanizsai Bajusz Suzana az elnökhelyettes pozícióját tölti be ezentúl. 
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https://ma7.sk/tajaink/pozsonypuspoki-magyarsaganak-megmaradasaert-atadtak-a-csemadok-dijat
https://felvidek.ma/2019/10/a-csaladbarat-munkahely-jobb-teljesitmenyt-eredmenyez/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24208/Topolya-Vissza-nem-teritendo-tamogatasokat-igenyelhetnek-a-gazdak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/burany-hajnalka-lett-vmsz-noi-forumanak-uj-elnoke
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Prosperitati - Megjelentek a VII. pályázati kör eredményei 
2019. október 4. – Pannon RTV 

Megjelentek a Prosperitati Alapítvány május 23-án meghirdetett VII. pályázati körének 

eredményei. 8 kategóriában döntött az Igazgatóbizottság és az Irányító Testület. Az 

eredmények megtalálhatóak a Prosperitati Alapítvány honlapján, a www.prosperitati.rs 

oldalon. A földvásárlási pályázat továbbra is nyitva áll, a benyújtási határidő október 31-e. 

 

Bogdánffy Szilárd vértanúra emlékeztek Feketetón 
2019. október 6. – Pannon RTV 

A vajdasági születésű vértanúra, Bogdánffy Szilárdra emlékeztek vasárnap szülőfalujában, a 

bánáti Feketetón. Az egykori püspök 1953-ban halt meg 42 évesen a romániai Nagyenyeden. 

 

 

 

Görögkatolikus templombúcsút tartottak Makkosjánosiban 
2019. október 4. – karpatalja.ma 

A Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség október 1-jén, Istenszülő oltalma (Pokrova) 

ünnepén tartotta meg templombúcsúját. Az ünnepi szent liturgiát Luscsák Nílus, a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke celebrálta a kerület jelen lévő papságával. 

 

Ismét felcsendült a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje Beregszászban 
2019. október 6. – karpatalja.ma 

Ismét Beregszászban csendült fel a Kárpát-medencei Magyarok zenéje október 5-én. Az 

eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) adott otthont. A 

kárpát-medencei magyarok zeneiségét és kultúráját bemutatni kívánó rendezvény kezdetén 

Böszörményi Gergely, a Stereo Kft./Periferic Records igazgatója és Békésyné dr. Lukács 

Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte a megjelenteket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/prosperitati-megjelentek-vii-palyazati-kor-eredmenyei
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bogdanffy-szilard-vertanura-emlekeztek-feketeton
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/gorogkatolikus-templombucsut-tartottak-makkosjanosiban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ismet-felcsendult-a-karpat-medencei-magyarok-zeneje-beregszaszban/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 7. 
13 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép  

2019. október 5. – Duna TV  

 

Szegények, hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, egyedülálló idősek. Ők azok, akiket 

kiemelten támogat élelmiszerrel, gyógyszerrel, tüzelővel az Ökumenikus Segélyszervezet 

Kárpátalján. A téli hónapok előtt a segélyszervezet adománygyűjtést indított 

Magyarországon. A kezdeményezéshez nagyszabású közösségi futóesemény, a Beregszászi 

Jótékonysági Félmaraton is kapcsolódott.  

 

Előtte arról, hogy a felvidéki magyaroknak és művészeknek van egy különleges 

találkozóhelye, a Észak-Komáromi Limesz Galéria. Az egyedi hangulatú kiállítóhelyen 

leginkább a kortárs művészek kapnak bemutatkozási lehetőséget- nemcsak a magyar, hanem 

a szlovák alkotók is. Húsz éve 3 művészetpártoló ember alapította a galériát, ma már 20 

önkéntes is segíti munkájukat. 

 

Húszéves az aradi Százszorszép Diákszínpad. Az amatőr színjátszó kör Ujj Ágnes magyar 

nyelv és irodalomtanár kezdeményezésére született meg azzal a céllal, hogy lehetőséget 

nyújtson az általános iskolás diákoknak a közös játékra. A gyerekek örömüket lelik a 

felkészülésben és rendszeresen önálló előadással lépnek színpadra szüleik, diáktársaik és 

tanáraik előtt.  

 

Híreink következnek! Az első világháború idején Hajdúnánás több mint 3 ezer székelyt 

fogadott be, akik a 400 ezres oláh sereg elől menekültek. A hajdúváros két évig adott otthont 

a nehéz helyzetbe került családoknak. A Székely Befogadás Napjáról idén is megemlékeztek 

Hajdúnánáson. 

 

A legfiatalabb község Romániában  a Berettyó-menti Szalárd .Ennek titka pedig, hogy a 

településen egyre több fiatal vállalkozik és marad így szülőföldjén. Nemrég pedig bővíteni 

kellett az óvodát.  

 

A magyar népmeséket 2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük. 

Rozsnyói, beregszászi, felsősófalvi, nyárádszeredai, szamosújvári és csantavéri gyerekek 

mutatták be szülőföldjük legendáit a Magyar Népmese Napja alkalmából Budapesten.  

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-10-05-i-adas/
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 „Sose hallott” különleges lekvárok és szörpök -az udvarhelyszéki asszonyok kétkezi 

munkájának a gyümölcse! Gyümölcsfesztivál kicsit másképp  pár perc múlva itt a Térképben!  

 

Negyedik alkalommal "muzsikált az erdő" a Partiumban, a Nagyváradtól néhány kilométerre 

található Püspökfürdőn. A Muzsikál az erdő Alapítvány 16 évvel ezelőtt álmodta meg ezt a 

rendezvényt, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék  a környezettudatosságot a zene segítségével. 

 

Kóstoltak már lekvárt fenyőrügyből, vagy szörpöt  gyermekláncfűből?- én még nem ,de 

mindenesetre ezekkel a ritkán hallott készítményekkel csalogatták a székelyudvarhelyieket az 

Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztiválra, ahol a környékbeli falvak asszonyai immár 11. éve 

értékesíthetik kétkezi munkájuk gyümölcsét. Újjáéleszteni Udvarhelyszék gyümölcskultúráját 

– ez a szervező Civitas Alapítvány célja…és úgy tűnik, a törekvés évről évre gyümölcsözőbb. 

 

Öt kontinens 

2019. október 6. – Duna World 

 

Tipográfiával, kartográfiával, és mindenféle különleges grafikai eljárásokkal dolgozik Gróf 

Ferenc, aki a Párizsban alapított Société Réaliste nevű duóval ért el jelentős nemzetközi 

sikereket. Emellett, 2012 óta vezeti a franciaországi bourges-i Képzőművészeti Egyetem 

grafikai műhelyét. Ferenc Párizsban él magyar feleségével és két, magyarul és franciául is 

kiválóan beszélő gyermekével. 

 

„Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel nyílt kiállítás a nagycenki Széchenyi-

kastélyban a legnagyobb magyar születése évfordulója alkalmából. A tárlat anyaga 32 tablón 

mutatja be az államférfi ifjúkori tanulmányi-, diplomáciai- majd alkotó-korának 

nemzetébresztő tevékenységét és utazásait személyes tárgyakon, emlékhelyeken keresztül. 

 

A Szófiai Magyar Intézet Édes ízekkel és történetekkel csábítja legújabb kiállítására a 

gasztrovilág szerelmeseit. Émile Gerbeaud cukrász halálának 100. évfordulója alkalmából, 

kóstolóval egybekötött fotódokumentációs kiállítás nyitotta meg kapuit. // Már a címe is 

sokat sejtető:  ÉDES KÖVETEK. A kiállítás sorra veszi a hagyományos magyar édességeket, 

azok történetét és azt is elmeséli, hogyan vált a világhírű francia cukrász és termékei a 

Magyar cukrászipar meghatározó részévé.  

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-10-05-i-adas/
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Új nemzetpolitikai honlapot indított a magyar kormány „külhoni magyarok” címmel. A már 

működő online felület a külhoni magyar közösségek mindennapjait mutatja be újszerű 

módon, beszámol  az őket érintő hírekről, információkról, pályázati lehetőségekről.  Az 

internetes portált Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ismertette.   

 

„A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül egyetértenie, de értenie kell egymást.” 

Csoóri Sándor szavait először Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek 

Szövetségének elnöke idézte a szervezet tisztújító közgyűlésén. A két napos konferencián 37 

egyesület küldötte vett részt, akik a több mint 200 ezres németországi magyarság helyzetéről 

adtak számot. 

 

A németországi Baden-Württemberg tartomány fővárosa, Stuttgart csaknem 3000 magyar 

otthona. A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet volt lelkész-vezetőjével Gémes 

Istvánnal és feleségével Réz Katalinnal a Kőrösi Csoma Sándor program egyik ösztöndíjasa, 

Deli Csanád beszélgetett. 

 

A Diaszpóratanácsba érkezett jelzések alapján a nyugati magyar közösségekben egyre 

nagyobb a lelkészhiány. Ezért a Kőrösi Csoma Sándor Program keretén belül tavaly egyházi 

ösztöndíjprogramot indítottak . A sikeres pályázók egyike Stermeczki András evangélikus 

lelkész volt, aki feleségével együtt Németországban teljesített szolgálatot. 

 

Szeptember közepén rendezték meg az ausztráliai Canberrában az első Magyar Filmfesztivált. 

Az egyhetes rendezvénysorozatot a canberrai magyar nagykövetség szervezte az Ausztrál 

Nemzeti Egyetem Filmklubjával együttműködésben azzal a céllal, hogy a magyar filmek 

segítségével közelebb vigyék Európát, ezen belül is Magyarországot az ausztrál emberekhez. 

 

Határok nélkül 

2019. október 4. – Kossuth Rádió 

 

Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét választotta meg az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlése az Európa nyelvi, etnikai, kulturális és nemzeti sokszínűségének 

megóvásáért felelős jelentéstevőnek. Hogy ez milyen feladatokat ró a délvidéki magyar 

politikusra, ennek járt utána Ternovácz István. 

 

A héten elmaradt az Összefogás politikai mozgalom és a többi, - egy magyar listát 

szorgalmazó párt, illetve civil szervezet megbeszélése, ugyanakkor pénteken tárgyalóasztalhoz 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-04_18-02-00&enddate=2019-10-04_18-40-00&ch=mr1
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ültek az Összefogás mozgalom és a Bugár Béla vezette Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt 

képviselői. A találkozót az Összefogás kezdeményezte. Haják Szabó Mária  először Mózes 

Szabolcsot, az Összefogás politikai mozgalom előkészítő bizottságának a tagját kérdezte. 

 

Nem szabad elveszteni egy generációt, ezért fiatalos, lendületes kampánystílust ígér az 

RMDSZ, ugyanakkor Kelemen Hunor üzenetei nem kizárólag a magyarokhoz szólnak, hanem 

minden román állampolgárhoz. Romániában hamarosan kezdődik az választási kampány, 

novemberben választanak államfőt. Kelemen Hunort, az RMDSZ jelöltjét Szilágyi Szabolcs 

kérdezte. 

 

Folyamatosan adják át a Délvidéken a különféle üzemek új gyártókapacitásait, amelyek a 

magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési program révén jöhettek létre. Hogy 

milyen újabb pályázatokra lenne szükség, arról egy közvélemény kutatás alapján tájékozódik 

a Prosperitati Alapítvány. Egy szabadkai üzemavatón azt is bejelentették a héten, hogy 

Magyarország kormánya serkenteni kívánja a magyar vállalkozók szerbiai beruházásait is. 

Minderről Juhász Bálintot, az alapítvány ügyvezetőjét Németh Ernő kérdezi.  

 

A közelgő centenárium kapcsán Trianon emlékezetét bemutató kiállítást vitt el Temesvárra (a 

magyar napokra) a szegedi Meritum Egyesület. Lehőcz László az egyesület két tagjával 

beszélgetett. Először Csáki Bélát halljuk.  

  

A Debrecennel közös pályázat révén teljesen megújul decemberre a nagyváradi Szigligeti 

Színház színpada. A munkálatokat európai uniós finanszírozásból fedezik, melynek 

összértéke közel 7.5 millió euró, ebből a Szigligeti Színház része 1 millió euró. A román-

magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészetek számára nevet viselő 

pályázat részeként Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színház inkubátorházat építi meg,  

amatőr színjátszók felkarolására. Ionescu Nikolett összeállításában először Czwikker Katalint, 

a nagyváradi Szigligeti Színház igazgatóját halljuk.  

 

Határok nélkül 

2019. október 5. – Kossuth Rádió 

 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának 170. 

évfordulójára emlékeznek hamarosan Aradon. A 13 honvédtiszt október 6-i kivégzése után az 

aradiak méltóképp szerettek volna emlékezni a forradalom mártírjaira, de erre csak az 

osztrák-magyar kiegyezés után kerülhetett sor. A 19. század második felében alakult és ma is 

működő Kölcsei Egyesület irányításával gyűjtés indult a forradalmi ereklyék megszerzésére, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-05_19-05-00&enddate=2019-10-05_19-46-00&ch=mr1
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és 1893-ban megnyílt az Ereklyemúzeum. A román kommunista diktatúra az 1970-es 

években a raktárakba száműzte a relikviákat, de négy évvel ezelőtt az Arad Megyei 

Múzeumban ismét állandó kiállítást rendeztek be a régi tárgyakból és dokumentumokból. Az 

Aradi Magyar Napok Keretében kamarakiállítással bővült a gyűjtemény.  

 

Temesváron a múlt század kilencvenes éveinek elejéig működött a Franyó Zoltán nevét viselő 

irodalmi kör a tollforgatók és az irodalomkedvelők fórumaként. Tamás Péter, a Várbástya 

Egyesület elnöke csaknem három évtizedes szünet után kezdeményezte irodalmi kör 

indítását. A csütörtöki első találkozó vendége Karácsonyi Zsolt költő, az Erdélyi Magyar Írók 

Ligájának elnöke, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője volt.  

 

Muzslyán az a szokás, hogy meghívják az abban az évben jubiláló házaspárokat, hogy 

erősítsék meg házastársi fogadalmukat együtt ünnepelve a gyülekezet tagjaival. A Szűz Mária 

Szent Neve templomban most az ezüstlakodalmasokat és egy gyémántlakodalmas párt 

köszöntöttek.  

 

A Hagyományok Háza tematikus napok rendezvénysorozata egy hete Szék gazdag kulturális 

értékeit, sokszínű táncéletét mutatta be. A családi programokat, napközbeni Táncvásárt és 

gasztronómiai bemutatót követően este Novák Ferenc Tata táncos-zenés előadása, utána 

pedig hajnalig tartó táncház várta az érdeklődőket.    

 

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg Zentán a III. Szent Mihály-napi 

Táncháztalálkozót és Sokadalmat. A Hagyományok Háza Hálózat és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet közös eseményének több mint 650 fellépője, másfélezer résztvevője volt. 

 

 


