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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a 
folyamatos építkezésről szól 
2019. október 11. – MTI, Origo, Hirado.hu, 888..hu, Magyar Nemzet, Pannon RTV   

Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a folyamatos építkezésről szól - 

jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kübekháza-Rábé határátkelőhely átadásán 

pénteken. Szijjártó Péter közölte: a magyar-szerb viszony az ellenségeskedéstől indult, és a 

történelem valaha volt legjobb kétoldalú kapcsolatáig jutott. Hozzátette: a két kormány 

felismerte, hogy a rossz viszonyon mindenki veszít, a jó kapcsolaton mindenki nyer, 

magyarok és szerbek, a hátár mindkét oldalán. A politikus úgy fogalmazott, a magyar-szerb 

határ Európa legismertebbjévé vált az elmúlt években.  Ezt a határt 2015-ben illegális 

bevádolók ezrei, tízezrei vették ostrom alá, egyszerre megsértve Szerbia és Magyarország 

szuverenitását, törvényeit - mondta Szijjártó Péter. Közölte: nem lehet más a feladat, mint 

hogy a határt a szabályokat megszegve senki ne léphesse át, aki azonban betartja az 

előírásokat, a lehető leggyorsabban és legkulturáltabban tehesse azt meg. Szijjártó Péter 

képmutatásnak nevezte azt a nemzetközi közéletben megjelenő magatartást, amely a 

határsértést emberi jogi kérdésként kezeli. 

 

Szijjártó: Magyarország és Szerbia is csak nyert a vajdasági gazdaságfejlesztési 
programmal 
2019. október 12. – MTI, Origo, Vg.hu, Hír Tv, Híradó, Magyar Nemzet, Lokál, 888.hu, 

Demokrata 

Új korszak kezdődött a vajdasági magyar közösség életében, amikor 2016-ban elindult a 

magyar kormány gazdaságfejlesztési programja, amelyet a szerb kormány is elfogadott, és 

azóta kiderült, hogy a program nyertese a Vajdaság mellett Szerbia és Magyarország is - 

hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zentán, ahol a magyar 

kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja szerződésének aláírási ünnepségén szólalt 

fel. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyarok esetében a nemzethatárok és az országhatárok 

nem esnek egybe, ebből fakadóan a magyar kormányzati politikának a fókuszpontjában a 

nemzetpolitika kell, hogy álljon, és a kormányzati stratégia egyik sarokpontja a 

nemzetpolitika kell, hogy legyen. 

 

Román külügy: Bukarest nem egyezett bele abba, hogy Budapest fejlessze az 
erdélyi gazdaságot 
2019. október 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Semmilyen szintű kétoldalú egyezmény nem létezik Magyarország és Románia között a Pro 

Economica Alapítvány révén (Erdélyben, magyar állami támogatással) működtetett 

gazdaságfejlesztési programról, a román fél más módon sem fejezte ki beleegyezését – közölte 

a bukaresti külügyminisztérium pénteken a G4Media.ro hírportál megkeresésére válaszolva. 
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https://www.origo.hu/itthon/20191011-szjjjarto-peter-magyarorszag-es-szerbia-kapcsolata-az-egyuttmukodesrol-es-a-folyamatos-epitkezesrol.html
https://www.origo.hu/itthon/20191011-szjjjarto-peter-magyarorszag-es-szerbia-kapcsolata-az-egyuttmukodesrol-es-a-folyamatos-epitkezesrol.html
https://www.origo.hu/itthon/20191011-szijarrto-peter-magyarorszag-es-szerbia-es-csak-nyert-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programmal.html
https://www.origo.hu/itthon/20191011-szijarrto-peter-magyarorszag-es-szerbia-es-csak-nyert-a-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programmal.html
https://kronikaonline.ro/belfold/roman-kulugy-bukarest-nem-egyezett-bele-abba-hogy-budapest-gazdasagfejlesztesi-programot-inditson-erdelyben
https://kronikaonline.ro/belfold/roman-kulugy-bukarest-nem-egyezett-bele-abba-hogy-budapest-gazdasagfejlesztesi-programot-inditson-erdelyben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 14. 
2 

A kommüniké szerint a bukaresti külügyminisztérium – diplomáciai csatornákon és a 

kétoldalú találkozók alkalmával – több ízben is azt kérte a magyar féltől, hogy ezt a 

programot átlátható módon, a román törvényeket, az európai uniós belső piaci szabályait és a 

romániai regionális fejlesztési stratégiákat tiszteletben tartva, diszkrimináció nélkül 

bonyolítsa le. 

 

Közösségi ház épül a bajorországi magyar cserkészparkban 
2019. október 12. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu    

A kormány támogatásával közösségi ház épül a bajorországi magyar cserkészparkban, a 

beruházás alapkövét szombaton tették le. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az ünnepség után az MTI-nek telefonon adott 

nyilatkozatában elmondta, hogy egy 100 fő befogadóképességű közösségi házzal bővül a 

Hárshegy Cserkészpark, amely 1991 óta működik a Nürnberg térségében fekvő Kastl-

Mennersbergben, az egykori Németországi Magyar Gimnáziumnak helyet adó vár, a Burg 

Kastl közelében. A miniszteri biztos kiemelte, hogy a Magyarországon a kommunizmus 

évtizedei alatt betiltott cserkészmozgalom Nyugaton mindig is a magyarság megőrzésének 

egyik legfontosabb intézménye volt, és az évről évre megtartott táborok az anyaországtól távol 

is "egy darabka hazát" jelentettek a fiataloknak. A diaszpórákban élőknek ma is nagyon 

fontos a cserkészet a nyelv és a kultúra átadásában, és a kormány kiemelten támogatja ezt a 

törekvést, hiszen "az ifjúság adja a nemzet erejét, addig van jövőnk, ameddig ők őrzik 

hagyományainkat, kultúránkat" - mondta Szilágyi Péter. 

 

Magyar Levente: a vártnál is sikeresebb volt a horvátországi gazdasági 
fejlesztési program 
2019. október 11. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, Híradó 

A vártnál is sikeresebb volt a horvátországi gazdasági fejlesztési program, ami annak a 

bizonyítéka, hogy nagyon sokan vannak Horvátországban, Szlavóniában és Baranyában olyan 

magyarok, akik építeni szeretnék a jövőjüket és a magyarság jövőjét a magyar beruházások 

révén – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára pénteken a szlavóniai Kórógyon. Kiemelte: az elmúlt három évben 2 milliárd 

forintnyi támogatás érkezett ebbe a régióba, és 3 milliárd forint értékben valósítottak meg 

projekteket és fejlesztéseket azok a vállalkozások és gazdák, akik ennek a programnak a 

kedvezményezettjei voltak. 

 

Az RMDSZ ellenzi az előre hozott választásokat, a PNL kész kormányt alakítani 
2019. október 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Az RMDSZ nem támogatja, hogy Romániában előre hozott parlamenti választásokat 

provokáljanak ki, miután az ellenzék megbuktatta a szociáldemokrata Dăncilă-kormányt, 

mert ez azt jelentené, hogy jövő tavaszig ideiglenes kormány vezetné az országot, nem lenne 

megszavazott költségvetése, és Romániának hónapokig nem lenne parlamentje. A magyar 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/kozossegi-haz-epul-a-bajororszagi-magyar-cserkeszparkban-7395383/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyar-levente-a-vartnal-is-sikeresebb-volt-a-horvatorszagi-gazdasagi-fejlesztesi-program-7392182/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyar-levente-a-vartnal-is-sikeresebb-volt-a-horvatorszagi-gazdasagi-fejlesztesi-program-7392182/
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-ellenzi-az-elore-hozott-valasztasokat-a-pnl-kesz-kormanyt-alakitani
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érdekképviselet álláspontját Kelemen Hunor szövetségi elnök ismertette pénteken az elnöki 

hivatalban, ahol Klaus Johannis államfő a parlamenti frakciókkal egyeztet az új kormány 

megalakítása érdekében.  

 

Kató Béla püspök a Krónikának: ha nem építenénk óvodát, iskolát, holnap 
bezárhatnánk a templomot is 
2019. október 11. – Krónika 

Erdélyi magyarságunk helyzete olyan, mint az elvált szülők gyermekéé: apánknál mostoha a 

sorsunk, anyánk viszont többet tud és akar is adni – illusztrálta a kisebbségi lét sajátosságát 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Krónikának adott interjúban. Az 

egyházfő kifejtette véleményét a marosvásárhelyi polgármesteri tisztség visszaszerzésének 

esélyéről, a visszaállamosítás és az ukrán–orosz konfliktus összefüggéséről, az anyaországnak 

a megmaradás érdekében nyújtott támogatásáról, az egyház közösségteremtő szerepéről. 

 

Románia hétmillió eurót költött a határon túli románokra az elmúlt három 
évben 
2019. október 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Románia hétmillió eurót költött az elmúlt három évben a határon túli románokra – derült ki 

a leköszönő tárcavezető beszámolójából. A csütörtökön megbuktatott Dăncilă-kormány 

minisztere, Natalia Intotero pénteki tevékenységi beszámolóját az Agerpres hírügynökség 

ismertette. Amint a miniszter részletezte: a román költségvetésből 2017-ben 7,02 millió lejt 

(1,47 millió euró), 2018-ban 11,78 millió lejt (2,48 millió euró), 2019-ben pedig 14,66 millió 

lejt (3,08 millió euró) fordítottak a határon túli románok segítésére. A pénzből a tárca 

összesen 466 projektet finanszírozott. Míg 2017-ben még szinte azonos volt a román 

diaszpórának és az őshonos román közösségeknek szánt programok száma, 2019-re a 

diaszpóra programjai kerültek 57 százalékos túlsúlyba. 

 

Nyelvi diszkrimináció a brassói Brico Depot áruházban  
2019. október 11. – transindex.ro, Krónika 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat felszólító levelet írt a Brico Depot lakberendezési és 

barkácsáruházlánc brassói vezetőségéhez, illetve panaszt intézett az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz, miután az áruház egyik alkalmazottja sérelmezte az 

anyanyelvükön egymás közt magyarul beszélő vásárlók társalgását. A Jogvédelmi Szolgálatot 

megkereső személy apósa társaságában a hét elején vásárolni ment a brassói 

barkácsáruházba, ahol segítséget kért az egyik ott dolgozó hölgytől, akivel románul 

kommunikáltak, de egymás közt anyanyelvükön, magyarul beszéltek. Ezt nehezményezte az 

ott dolgozó munkatárs, és felszólította a két potenciális vásárlót, hogy beszéljenek románul, 

mert Romániában élnek és itt ez a hivatalos nyelv.  

 

Feljelentést tettek a máramarosszigeti helységnévtáblák megrongálói ellen  
2019. október 11. – transindex.ro, Krónika 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kato-bela-puspok-a-kronikanak-ha-nem-epitenenk-ovodat-iskolat-holnap-bezarhatnank-a-templomot-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kato-bela-puspok-a-kronikanak-ha-nem-epitenenk-ovodat-iskolat-holnap-bezarhatnank-a-templomot-is
https://kronikaonline.ro/belfold/romania-hetmillio-eurot-koltott-a-hataron-tuli-romanokra-az-elmult-harom-evben
https://kronikaonline.ro/belfold/romania-hetmillio-eurot-koltott-a-hataron-tuli-romanokra-az-elmult-harom-evben
http://itthon.transindex.ro/?hir=57157&nyelvi_diszkriminacio_a_brassoi_brico_depot_aruhazban
http://itthon.transindex.ro/?hir=57156&feljelentest_tettek_a_maramarosszigeti_helysegnevtablak_megrongaloi_ellen
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Alig egy nap alatt eltüntették a magyar feliratokat a máramarosszigeti helységnévtáblákról. A 

fő útvonalak mentén frissen kihelyezett többnyelvű helységnévtáblákon, szerda reggelre a 

magyar feliratok csak nyomokban voltak láthatóak, valaki szándékosan lekaparta, 

eltávolította. Az eset körülményeinek kivizsgálása érdekében, és az elkövető beazonosítása 

végett, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat október 10-én feljelentést tett a máramarosszigeti 

bíróság mellett működő ügyészségen.  

 

Ismét benyújtja az autonómia-törvénytervezetét az MPP  
2019. október 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székelyföld autonómia-törvénytervezetének újbóli benyújtásáról határozott többek között a 

Magyar Polgári Párt elnöksége csütörtöki, marosvásárhelyi ülésén – írta az MPP 

sajtószolgálata. Ugyanott azt is eldöntötték, hogy a döntésképtelenné vált szeptember 26-i 

választmányi ülést újból megszervezik. A közlemény szerint „számos fontos ügy megvitatása 

maradt el a kvórumot vesztett szeptember 26-i választmányi ülésen”, ezért döntöttek annak 

újbóli összehívása mellett. Továbbá, megvitatva a Székelyföld autonómia-statútumának 

ügyét, arról is határoztak, hogy Kulcsár-Terza József parlamenti képviselőt bízzák meg azzal, 

hogy minél előbb nyújtsa be ismételten a statútumot a román parlamentben.  

 

Új óvoda épül a Bihar megyei Szentjobbon  
2019. október 11. – maszol.ro 

Hatvan férőhelyes óvoda alapkövét tették le csütörtökön Szentjobbon. A létesítmény a római 

katolikus egyház telkén épül meg, a beruházást pedig Magyarország Kormánya finanszírozza 

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. Az óvoda megépítésének költsége 

120,6 millió forint. A finanszírozó magyar kormány képviseletében felszólalt Bede Hédi, a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, majd 

pedig Demeter Stefánia Katalin, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus konzulja. Elhangzott, a 

magyar kormány nemzetpolitikájának egyik alappillérét képezi a határon túli oktatási 

rendszer bővítése, és ennek egyik lépcsőfoka az óvodafejlesztési program, amely idén immár 

a harmadik szakaszába lépett, és hatalmas anyagi forrásokat, idén például 9 milliárd forintot 

fordítanak erre a célra.  

 

Áldozati évfolyam: a hetedik osztályos diákok túlterheltsége miatt tiltakoznak a 
szülők 
2019. október 11. – maszol.ro 

A közigazgatási bírósághoz készül fordulni a romániai szülők egyesülete, amiért a 2019-2020-

as tanév hetedik osztályos diákoknak heti 31-33 órát kell az iskolapadban tölteniük, többet, 

mint a tavalyi évfolyam. A magyar diákok helyzete még rosszabb: hetente öttel több órát 

vannak iskolában, az órarendjükben a román tanulókéhoz képest még heti négy magyar nyelv 

és irodalom, valamint a kisebbségi történelem is szerepel.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117512-ismet-benyujtja-az-autonomia-torvenytervezetet-az-mpp
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117510-uj-ovoda-epul-a-bihar-megyei-szentjobbon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117474-aldozati-evfolyam-a-hetedik-osztalyos-diakok-tulterheltsege-miatt-tiltakoznak-a-szul-k
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117474-aldozati-evfolyam-a-hetedik-osztalyos-diakok-tulterheltsege-miatt-tiltakoznak-a-szul-k
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Kelemen Hunor: nem egy Szilícium-völggyé kell válnia Székelyföldnek 
2019. október 12. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Először mutatkozik be Erdélyben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), mely tagjai 

alkotásainak legjavát vitte el a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) 

megrendezett Transzmisszió című tárlatra, amelyen a magyarországi anyagot erdélyi 

művészek munkáival egészítették ki. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntőjében 

Barabási Albert-László hálózatkutatót idézve jelentette ki: a Székelyföld előtt álló igazi kihívás 

az, hogy fenn tudja-e tartani egyediségét, vagy beolvad a globalizációba. A politikus szerint az 

a legfontosabb kérdés, hogy egyszerre tudunk-e digitálisak, és hagyományőrzők lenni. 

Nekünk nem egy Szilícium-völggyé kell válnunk, hanem Székelyföld egyediségét kell 

megőriznünk. Ehhez kell társítani mindazt, amit a 21. század biztosít” – tette hozzá. Kelemen 

Hunor köszönetet mondott a három székelyföldi megye jelenlegi és valamikor vezetőinek, 

akik ezzel Székelyföld Napokkal is bizonyították, hogy tudják, hogyan kell Székelyföldnek 

közös identitást adni. 

 

Régi elnöke lett az EMNT Szatmár megyei szervezetének új elnöke  
2019. október 13. – transindex.ro 

Megtartotta soron következő megyei közgyűlését az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szatmár 

megyei szervezete. A megjelent küldöttek – Sándor Krisztina ügyvezető elnök jelenlétében – 

áttekintették az elmúlt időszak eseményeit, a tisztújítás rendjén pedig Szatmár megyei 

EMNT-elnöknek választották Veres-Kupán Enikőt.  

 

Az RMDSZ szóvivője Băsescuról: Petrov nem ismeri a szégyent 
2019. október 13. – maszol.ro 

Epésen reagált az RMDSZ szóvivője Traian Băsescunak arra a szombati kijelentésére, hogy 

Kelemen Hunor szövetségi elnök rendszeresen elárulja a politikai partnereit. Hegedüs Csilla 

emlékeztetett, hogy „Petrov, a besúgó” a saját pártját is elárulta. 

 

Új lendülettel folytatja tevékenységét Csík Terület Ifjúsági Tanács 
2019. október 13. – szekelyhon.ro 

Tisztújító küldöttgyűlést tartott Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT) pénteken, ahol Kovács-

Szécsi Attilát szavazták meg az ifjúsági tanács elnökének – adja hírül közleményében a 

szervezet. A küldöttgyűlés során az elnökjelölt bemutatta a #restartcstitnevű programját, 

illetve a CSTIT csapatát. Az elnökség kialakításánál külön figyelmet szentelt arra, hogy a 

csíkszék területi leosztásban és az ifjúság minden generációja képviseltetve legyen – írja a 

közlemény. 

 

Új vezetői vannak az RMDSZ csíki nőszervezetének  
2019. október 13. – transindex.ro 

Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezete október 11-én délután tartotta küldöttgyűlését, amely 

keretében a hagyományos vs. modern női szerepek témában egy panelbeszélgetésre, majd a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-lendulettel-folytatja-tevekenyseget-csik-terulet-ifjusagi-tanacsa
http://itthon.transindex.ro/?hir=57167&uj_vezetoi_vannak_az_rmdsz_csiki_noszervezetenek
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hivatalos tisztújításra is sor került. Lőrincz Csilla, az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezetének 

elnöke nyitotta meg az ülést, majd Borboly Csaba, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 

elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A tisztújítások során a küldöttek új elnöknek Melles Máriát 

választották meg. Az ő munkáját négy alelnök, illetve az ügyvezető elnökség tagjai segítik. 

Alelnökök: Dobos Melinda, Jánossy Tímea, Tófalvi Éva, valamint Török Nagy Klementina. 

Ügyvezető elnök: Dajka Tünde.  

 

Ünnep a székelyudvarhelyi református kollégiumban 
2019. október 14. – Krónika 

Újraindulásának 25. évfordulóját ünnepelte szombaton a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi 

Kis Gergely Református Kollégium a belvárosi református templomban. A tanintézetben 

záruló eseményen ugyanakkor átadták a magyar állami támogatással elkészült, Bethlen 

Jánosról elnevezett auditóriumot is. Balog Zoltán református lelkész, korábbi 

emberierőforrás-miniszter igehirdetésében a magyarság történelmét is jellemző és az ember 

által a mindennapokban is megélt gyötrelmekről, küzdelmekről, illetve az értékekről és az 

erőről, az élet csodálatos ajándékairól beszélt. Számtalan megbicsaklás adódhatott az iskola 

történetének az elmúlt 25 évében is, de nem véletlen, hogy most mégis erre a 25 évre 

emlékezhetünk, és látjuk benne Isten kezének a munkáját – mondta Balog Zoltán. Az elmúlt 

25 év az erdélyi magyar közösség és az erdélyi magyar egyházak intézményépítésének és 

intézményeik visszaszerzésének negyedszázada volt – összegzett Brendus Réka. A magyar 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője szerint azonban 

korántsem tekinthető befejezettnek ez a munka. Elegendő visszaemlékezni, hogy milyen erős 

iskolahálózata volt az egyházaknak száz évvel ezelőtt, és mekkora küzdelem volt annak bár 

egy részét visszaszerezni, újraalapítani. 

 

Átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait Gömörben 
2019. október 11. – Ma7.sk 

A hét folyamán a gömöri régióban is átadták a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjait. 

Rimaszombatban és környékén több mint 300, Tornalján és Rimaszécsen mintegy 250, míg 

Füleken és környékén csaknem 150 elsős diák kapott egyszeri támogatást a magyar 

iskolaválasztásért. A szövetség által meghirdetett Magyar Iskolaválasztási Program 2004-ben 

a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több magyar család válassza az anyanyelvű 

oktatást. A szeptemberi iskolakezdést követően 9000 külhoni magyar iskolakezdőt köszönt a 

Rákóczi Szövetség, kifejezve elismerését és köszönetét a szülőknek a magyar 

iskolaválasztásért. 

 

Interjú Furik Csabával: Növeli, ki elfödi a bajt 
2019. október 11. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarság történelmi pillanat előtt áll. A 30 évnyi parlamenti képviseletet 

követően mára kétségessé vált, hogy felaprózott kisebbségünk képes lesz-e 2020-ban újra 
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összefogni, és magyar listán, magyar embereket a szlovák parlamentbe juttatni. Furik Csabát, 

Kisgéres polgármesterét, az MKP Országos Elnökségének tagját arról kérdezték, hogyan látja 

a magyar közösség helyzetét. Az interjú az MKP OT mai ülése előtt készült. 

 

MKDSZ: Az Összefogás éppen az összefogást lehetetleníti el 
2019. október 11. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) egy Facebook-bejegyzést tett közzé 

szerdán, melyben vázolják álláspontjukat a Híddal való együttműködéssel, illetve az 

Összefogással kapcsolatban. Az MKDSZ álláspontja továbbra is világos. Az 

együttműködésnek nem feltételei vannak, hanem tétje, - mégpedig a magyar érdekképviselet 

biztosítása a pozsonyi törvényhozásban - kezdik a bejegyzést. Határozott véleményünk, hogy 

az ötödik párt 2019. október 4-ei pozsonyi javaslata egy olyan politikai diktátum, amely 

éppen az összefogást lehetetleníti el, és csökkenti a parlamentbejutás esélyét, - ezért ez 

számunkra elfogadhatatlan. Az Összefogás a kialakult helyzetet nem megoldani jött 

Pozsonyba, hanem kihasználni. 

 

Bukovszky: a Selye János Gimnázium a szlovákiai magyar oktatási rendszer 
egyik ékköve 
2019. október 11. – Felvidék Ma, Új Szó 

Megemlékezést tartottak ma a Selye János Gimnázium alapításának 370. évfordulója 

alkalmából Komáromban. A jelenlévő kisebbségi kormánybiztos a Szlovák Köztársaság arany 

emlékérmét adományozta az intézménynek ezen a jeles évfordulón. Az ünnepélyes megnyitón 

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója elmondta, a mai megemlékezés az első állomása 

annak az ünnepségsorozatnak, amellyel az intézmény jezsuita szerzetesek általi 1649-es 

alapítására emlékeznek. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos köszöntőjében 

elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy az oktatási intézmény csaknem négy évszázados 

fennállását ünnepelhetjük, amely „1918-ig, illetve részben 1945-ig aranybetűkkel írta be 

történetét az akkori Magyarország művelődés- és oktatástörténetébe. 

 

Kerekasztal-(el)beszélgetés egymás mellett 
2019. október 11. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyar politikai élet képviselői vettek részt azon a kerekasztal-beszélgetésen, 

melyet egy konferencia keretén belül a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezett meg 

Somorján a napokban. A magyar politikai érdekképviselet 1989-től napjainkig című 

konferencia harmadik blokkjában Gál Zsolt (Magyar Fórum); Kárpáty Ernő (Progresszív 

Szlovákia); Mózes Szabolcs (Összefogás); Nagy Dávid (MKP) és Ravasz Ábel (Híd) vitázott 

egymással. 

 

Hrabko: Meglátjuk, a Hídnak és az MKP-nak mi a fontosabb, a kisebbségek vagy 
az egó 
2019. október 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/11/mkdsz-az-osszefogas-eppen-az-osszefogast-lehetetleniti-el
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https://felvidek.ma/2019/10/bukovszky-a-selye-janos-gimnazium-a-szlovakiai-magyar-oktatasi-rendszer-egyik-ekkove/
https://felvidek.ma/2019/10/kerekasztal-elbeszelgetes-egymas-mellett/
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Ha a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja (MKP) nem egyeznek meg a választások előtti 

együttműködésről, Juraj Hrabko publicista szerint jelentősen megnövekszik a valószínűsége 

annak, hogy a magyar kisebbség Szlovákia történetében először parlamenti képviselet nélkül 

marad. „Nem nagyon hiszem, hogy meg fognak egyezni. Ebben az esetben ugyanis a 

politikusoknak háttérbe kellene szorítaniuk az egójukat”– jelentette ki Hrabko a Tablet.TV 

adásában. A publicista Bugár Béla, a Most-Híd elnökének kijelentésére reagált, miszerint a 

választások előtti koalíciókötés már nem aktuális, de még mindig játékban van az a lehetőség, 

hogy a Most-Híd és az MKP közösen indul egy ún. választási párt listáján. 

 

Az MKP a Híddal együtt valósítaná meg a magyar egységet, de várják a párton 
kívülieket is a magyar listára 
2019. október 12. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Továbbra is az egységes magyar lista megteremtése az egyetlen megoldás, ennek alapja a 

Híddal való megegyezés – véli a Magyar Közösség Pártja, amely ugyanakkor nem zárja ki 

annak a lehetőségét sem, hogy civilek, párton kívüliek is csatlakozzanak az egységes magyar 

listához – közölte a párt mai, pozsonyi OT-ülése után. A tanácskozás után kiadott 

nyilatkozatukban leszögezik: az MKP Országos Tanácsa továbbra is az egységes magyar 

választási lista megteremtését tartja az egyetlen, a közösség képviseletét biztosítani tudó 

megoldási javaslatnak. Mint írják, a párt már júniusban konkrét megoldási javaslattal élt, az 

ezt követő nyári tárgyalássorozatok azonban nem hozták meg a várt eredményt. 

 

A Híd pozitívan értékeli az MKP mai döntését 
2019. október 12. – Ma7.sk, Új Szó 

A Híd pozitívan értékelte a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának mai döntését. 

Bugár Béla pártja úgy véli, ezzel megtörtént az első lépés annak érdekében, hogy elkerüljék a 

magyar voksok felaprózódását. "Négy hónappal a parlamenti választások előtt nincs 

szükségünk más szervezetekre, amelyek ugyan az egységet és az együttműködést hirdetik, ám 

azt nem képesek elérni" - áll a Híd állásfoglalásában.  Az MKP mai döntése után rendkívül 

intenzív tárgyalások várnak ránk elsősorban a tartalomról, azaz arról, hogy mit akarunk 

elérni a következő parlamenti ciklusban" - mondta Bugár Béla. 

 

A Magyar Fórum kizárta a Híddal való együttműködést 
2019. október 12. – Új Szó 

A Magyar Fórum közleményben reagált az MKP OT döntésére. Mint azt megírtuk, az MKP 

OT úgy döntött, hogy folytatják a tárgyalást a Híddal a magyar képviselet megteremtése 

érdekében. A Magyar Fórum erre reagált a közösségi hálón egy közleménnyel, melyben 

leszögezik, hogy szerintük a Híddal nem lehet kormányváltást végrehajtani. Ezért, aki a 

Híddal szövetkezik, az nem akar kormányváltást - írják. 

 

Kovászként fogja össze a hazai magyarságot a Csemadok 
2019. október 13. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-a-hiddal-egyutt-valositana-meg-a-magyar-egyseget-de-varjak-a-parton-kivulieket-is-a-magyar-listara
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Ünnepi megemlékezést tartott a Csemadok Komáromi Területi Választmánya a Szövetség 

megalakulásának 70. évfordulója alkalmából, október 12-én a komáromi Tiszti Pavilon 

dísztermében, ahol több közéleti személyiség mellett Bárdos Gyula országos Csemadok-elnök 

és Márvány Miklós, Magyarország pozsonyi nagykövetségének első beosztottja is jelen volt. 

Közel félszáz aktív kultúrmunkás részesült országos elnöki Hűségért-emléklapban. Nagy 

sikert aratott Körön kívül című műsorával a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes. 

 

Óvodák a változó világban 
2019. október 13. – Ma7.sk 

Idén is tartalmas szakmai programmal várta az óvodapedagógusokat és érdeklődőket a 

kétnapos Országos Óvodapedagógiai Konferencia október 10-11-én, Galántán. A szakmai 

napok keretén belül átadásra került az óvónők legnagyobb hazai szakmai elismeréseként 

alapított Vankó Terike-díj. Az Országos Óvodapedagógiai Konferenciának Galántán 

kilencéves hagyománya van, egyetlen más szlovákiai pedagógusi réteg sem tud úgy összeülni, 

összetartani és olyan tartalmas programsorozatot létrehozni, mint az óvónők, akik 

Nagytárkánytól Pozsonyig behatárolhatóan érkeznek Galántára, a Viktória panzióba. Idén a 

létszámmal rekordot döntöttek, több mint százhúsz óvónő vett részt a szakmai napokon. 

 

Az MKDSZ üdvözli az MKP OT határozatát 
2019. október 13. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli az MKP OT azon határozatát, amely a 

magyar parlamenti érdekképviselet megtartása érdekében tovább folytatja a tárgyalásokat a 

Híddal, amellyel az MKDSZ már megállapodott. A párt a Facebookon tette közzé álláspontját: 

Az MKDSZ az együttműködési tárgyalások kezdete óta azon az állásponton van, azon dolgozik 

kitartóan, hogy a két nagyobb párt között létrejöjjön egy olyan együttműködés, amelyben 

minden-, az összefogást gátló feltételek nélküli együttműködésre hajlandó politikai 

szubjektumnak helye van. Meggyőződésünk, hogy jelen politikai helyzetben ez az egyetlen 

helyes út, és csak ez vezethet eredményre. 

 

Nagybecskerek: Újraállíttatták az egykori katonatemetőben álló nagy keresztet 
2019. október 13. – Vajdasag.ma 

A nagybecskereki katolikus temetőben a Visegrádi Szent György Lovagrend Bánáti 

Priorátusának tagjai felújították és újraállíttatták az egykori katonatemetőben álló nagy 

keresztet, amely az I. Világháborúban elesett katonák emlékét őrizte, és amelyet 1932-ben, 

halottak napjára emeltettek. 

 

XII. Magyar Konyha Napjai Székelykevén: "Akármerre visz az út, Székelykeve 
visszahúz" 
2019. október 13. – Vajdasag.ma 
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Idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Magyar Konyha Napjait Székelykevén. A 

rendezvény a település összefogásával, a helyi önkormányzat, a Székelykevei Helyi Közösség 

Tanácsa és a Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetsége által jön 

létre évről évre. 

 

A Nyugat-Balkán legnagyobb szélparkja nyílt meg ma Keveváránál 
2019. október 13. – Vajdasag.ma 

A Kevevára községben lévő Homokoson ma megnyílt a Nyugat-Balkán legnagyobb 

szélerőműparkja, amely 113 ezer háztartás, vagyis 250 ezer ember számára fog áramot 

biztosítani. A megnyitón Aleksandar Vučić államfő is részt vett, aki azt mondta, 30 év után ez 

a szélpark az első új, nagy és értékes létesítmény az energetikai ágazatban, s hozzátette, ez azt 

mutatja, Szerbia halad előre. Hangsúlyozta, Szerbiának többet kell befektetnie a zöld 

energiába. 

 

MNT-ülés: Intézmények munkatervei és oktatási témák voltak napirenden 
2019. október 11. – Vajdasag.ma, Pannon RTV   

Konstruktív munka során másfél óra alatt 93 napirendi pontot fogadtak el a tanácsnokok. 

Túlfűtött érzelmek nélküli, konstruktív munka jellemezte a Magyar Nemzeti Tanács péntek 

délelőtti ülését. A 93 napirendi pont között legtöbb az oktatással volt kapcsolatos, így szóba 

került a késve megjelenő tankönyvek kérdése is. Az ülés elején néhány intézmény 

munkatervét vitatták meg. 

 

XIII. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok Ung-, Bereg- és 
Ugocsa-vidéken 
2019. október 11. – karpatalja.ma 

Lezajlott a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok programsorozat október 7-11. között. Az 

eseményen kárpátaljai tanintézetekbe és könyvtárakba látogattak el a XIII. Együtt Írótábor 

résztvevői. A projekt a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezésében, a 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet társszervezésében jött létre. A programot a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.  

 

Ragaszkodnak a Beregszász központú járáshoz 
2019. október 11. – Kárpátalja 

A tisztújítást az ukrajnai önkormányzati választás utánra halasztotta a Kárpátaljai Határ 

Menti Önkormányzatok Társulásának (KHÖT) október 10-én, Jánosiban, a Helikon Hotelben 

megtartott közgyűlése. A közgyűlésen jelen lévő polgármesterek és önkormányzati vezetők a 

hivatalosan decentralizációnak nevezett közigazgatási reformmal kapcsolatos tapasztalatokat 

beszélték meg, illetve egyeztették elképzeléseiket. A közgyűlés nyilatkozatot fogadott el, 

amelyben a felsőbb hatalmi szerveket arra kérte, hogy tegyék lehetővé egy Beregszász 

központú povit (járás) létrehozását a Kárpátalján tervezett négy mellett ötödikként. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24233/MNT-ules-Intezmenyek-munkatervei-es-oktatasi-temak-voltak-napirenden.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/xiii-egyutt-irotabor-karpataljai-magyar-irodalmi-napok-ung-bereg-es-ugocsa-videken/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/xiii-egyutt-irotabor-karpataljai-magyar-irodalmi-napok-ung-bereg-es-ugocsa-videken/
https://karpataljalap.net/2019/10/11/ragaszkodnak-beregszasz-kozpontu-jarashoz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 14. 
11 

 

Kárpátaljai látogatócsoport Brüsszelben 
2019. október 12. – Kárpátalja 

Október elején újabb kárpátaljai látogatócsoportnak adatott lehetőség, hogy betekintést 

nyerjen az Európai Parlament működésébe Bocskor Andrea európai parlamenti képviselőnek 

köszönhetően. 

 

Színes programok a IV. Nagyberegi Csipkebogyó és Beregiszőttes Fesztiválon 
2019. október 13. – Kárpátalja 

Az Együtt Nagyberegért civil szervezet negyedik alkalommal szervezte meg a csipkebogyóról 

és a beregiszőttesről elnevezett fesztivált október 12-én. A magas színvonalú rendezvény is 

alátámasztja: a helyiek nem feledkeztek meg gyökereikről, őrzik és éltetik a hagyományokat. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
2019. október 11. – Képes Újság 

Az aradi tizenhármak kivégzésének napja történelmünk egyik legszomorúbb napja. A 170 

évvel ezelőtti eseményekről mindenütt megemlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely 

pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok is tisztelegtünk. 

 

Nagyszabású laskói fesztivál a drávaszögi „piros arany” jegyében 
2019. október 11. – Képes Újság 

A hétvégén tartották meg Laskón a paprikafesztivált, amely ma már előkelő helyet foglal el 

legnagyobb, magyar vonatkozású drávaszögi rendezvényeink sorában. A háromnapos 

program keretében megyei halpaprikásfőző-versenyt rendeztek, minősítették a 

fűszerpaprikákat, a legbátrabbak pedig idén is összemérhették tűrőképességüket az 

erőspaprika-evő versenyen.  

 

A függetlenség napja alkalmából koszorúztak 
2019. október 11. – Képes Újság 

Pélmonostoron a horvát honvédők emlékművénél került sor koszorúzási ünnepségre a 

függetlenség napja, október 8-a alkalmából. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, Matijević 

Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke és Kovács Ferenc, a pélmonostori HMDK-alapszervezet 

vezetője képviselték magyarságunkat a megemlékezésen. 

 

Elkezdődött a kopácsi óvoda építése 
2019. október 11. – Képes Újság 

A horvát kormány tavaly decemberben hagyott jóvá valamivel több, mint 5 millió kúnát a 

kopácsi óvoda építésére, és most megkezdődtek az építkezési munkálatok az eszéki Nukleus 

vállalat kivitelezésében. 
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https://karpataljalap.net/2019/10/12/karpataljai-latogatocsoport-brusszelben
https://karpataljalap.net/2019/10/13/szines-programok-iv-nagyberegi-csipkebogyo-es-beregiszottes-fesztivalon
https://kepesujsag.com/az-aradi-vertanukra-emlekeztunk-2/
https://kepesujsag.com/nagyszabasu-laskoi-fesztival-a-dravaszogi-piros-arany-jegyeben/
https://kepesujsag.com/a-fuggetlenseg-napja-alkalmabol-koszoruztak/
https://kepesujsag.com/elkezdodott-a-kopacsi-ovoda-epitese/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 14. 
12 

Őszi nap Harasztiban 
2019. október 11. – Képes Újság 

A haraszti Dózsa György Magyar Kultúregyesület a hétvégén tartotta Őszi nap elnevezésű 

rendezvényét a más egyesületekkel, közösségekkel való kapcsolattartás jegyében. 

 

Magyar napok Splitben és Trogirban 
2019. október 11.  – Képes Újság  

Idén először tartott magyar napokat Splitben és Trogirban a Zágrábi Magyar Intézet. A 

háromnapos rendezvénysorozatban mindenki megtalálhatta a kedvére való programot. A 

Horvátországban működő magyar külképviseleti szervek egyik fontos feladata a magyar 

kultúra népszerűsítése is. Ennek jegyében került sor idén első ízben magyar napokra Splitben 

és Trogirban. A rendezvény során tudományos előadások, kiállítások és koncertek is voltak, 

melyek egytől egyig nagy sikert arattak a spliti és a trogiri közönség körében. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. október 12. – Duna TV  

Eddig több ezer könyvet mentettek meg a pusztulástól a nagyváradi könyvmentők. A 

májusban indult és azóta  egyesületté alakult mozgalmat egy nagyváradi fiatal házaspár 

indította útjára, hogy felhívják a figyelmet az olvasás és a könyvek fontosságára. Azóta 

irodalombarátok, szerkesztők, színművészek, civil szervezetek csatlakoztak hozzájuk. 

 

A következő percekben Palóc földre utazunk, ahol egy nyugdíjas óvónő nem csak őrzi és 

továbbörökíti a hagyományokat, hanem hiteles krónikása is a felvidéki palócságnak. Lőrincz 

Sarolta Aranka fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek olyan élményeket és értékeket adjon át, 

amelyek meghatározóak lesznek  életükben. 

 

2005 óta Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmeséket. A budapesti 

Magyarság Háza a Székelyföldi Legendáriummal karöltve immár 3. éve tart ez alkalomból 

egész napos meseünnepet, amelyre idén Erdélyből, Vajdaságból és Felvidékről is érkeztek 

kisiskolások. 
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https://kepesujsag.com/oszi-nap-harasztiban/
https://kepesujsag.com/magyar-napok-splitben-es-trogirban/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-10-12-i-adas/
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Kárpátaljára érkezett a Rákóczi Szövetség középiskolásokat megszólító új 

rendezvénysorozata, a Középiskolás Légy-Ott! A Szövetség ezúttal Karácsfalván több száz 

középiskolás fiatalnak teremtett lehetőséget egy jó hangulatú együttlétre. A 

rendezvénysorozat célja, hogy a fiatalok minél szélesebb rétegéhez eljussanak a Rákóczi 

Szövetség  programjai, pályázati lehetőségei. 

 

A felvidéki Nagykaposon különböző ötletes programokkal igyekeznek a környezettudatos 

életmódra ráirányítani az emberek figyelmét. Legutóbb madárházikó készítésre invitálták a 

város apraját –nagyját. Nézzük, milyen sikerrel. 

 

Szatmárnémeti egyik forgalmas részén fiatalok egy csoda kertet alakítottak ki, amelyet 

közösen gondoznak – és ahol elmondásuk szerint még a vízhordás sem megerőltető . A 

közösségi kert ötlete a Szatmári Gazdák Egyesületénél dolgozó néhány fiatal fejéből pattant 

ki. Aztán hamar segítőkre is találtak. 

 

Falu a városban! Igen, mindez lehetséges- méghozzá a csíkszéki Gazdanapokon, ahol a városi 

gyerekek etethették, simogathatták a házi állatokat. A felnőttek pedig megismerkedhettek a 

különböző mezőgazdasági gépekkel. A főtt csíki pityókát és a túrós puliszkát pedig kicsik és 

nagyok is örömmel kóstolták meg. 

 

Határok nélkül 

2019. október 11. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésén az ukrajnai helyzetről beszéltek Brüsszelben. 

A késő esti órákban tartott tárgyaláson felszólalt Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP kárpátaljai 

származású képviselője is.  

 

Szatmár megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét határ választja el, de nem szakadt szét a 

történelmi Szatmár, mert összetartják az ezer éves gyökerek, és a családi kapcsolatok. Az 

utóbbi években a gazdasági érdekek is  összekötik a két megyét, közösen  épülnek utak, 

egészségügyi központok, tudásközpontok. Ezekről beszéltek a sajtó munkatársa előtt a két 

megye vezetői Nyíregyházán.   

 

Újabb határátkelő nyílt ma Magyarország és Szerbia között. A Kübekháza-Rábé átkelő a 

magyar-szerb-román hármas határ közelében köti össze a száz éve szétszakított területeket.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-11_18-02-00&enddate=2019-10-11_18-40-00&ch=mr1
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1468-ból származik a felvidéki Csiliznyárad első írásos említése. Ebben a faluban született és 

itt hunyt el Színi Sebő Alajos 48-as honvédezredes.  Jókai Mór állítólag róla formálta 

Baradlay Richárd alakját A kőszivű ember fiai című regényében. Csiliznyárad polgármestere, 

Lukács József mutatja be települését, amelynek címerében megtalálható a kalász, a kasza és 

az ekevas.   

 

Románia európai uniós csatlakozása óta mintegy négy millióan távoztak az országból. Sok 

esetben a szülők vállalnak külföldön munkát, negyedmillió gyermeket otthon hagyva, akiket 

megvisel a távollétük. A Temes megyei magyar családok körében nem olyan drámai ez a 

helyzet, de – éppen a várható következmények miatt – pedagógusok, iskolapszichológusok 

odafigyelnek ezekre a gyerekekre.  

 

93 napirendi pontot vitatott meg első őszi ülésén a vajdasági magyarok kisebbségi 

önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács. Ma a korábbi évtizedekben rázósnak számító 

oktatási, nyelvhasználati kérdésekben is aránylag könnyű volt döntést hozni.  

 

 

Népi bútorfestő tanfolyammal indult a hatodik évad programsorozata az erdélyi Torockón, a 

Duna - Házban. Az öt alkalomból álló képzés résztvevői megismerkedhetnek a torockói 

bútorfestészet káprázatos mintáival, a technikák elsajátítása mellett, számos gyakorlati 

tanácsot, útmutatást is kapnak.  

 

A kassai Thália Színház az idén ünnepli alapítása 50. évfordulóját. Az évad első premierje 

főhajtás a hagyomány, a fél évszázados múlt, a polgári örökség és nem utolsó sorban a kassai 

születésű Márai Sándor életműve előtt. 

 

Határok nélkül 

2019. október 13. – Kossuth Rádió 

 

Aki napilapot vásárol, vagy járat, annak a melléklet a bonusz. Nem kell azt egyszerre 

elolvasni, rá lehet járni még napokig, addig még a napilap már délután nem érdekel senkit. 

Persze már évek óra temetik az nyomtatott sajtót, azért vannak még itt-ott próbálkozások. Az 

egyetlen magyar nyelvű vajdasági napilap, a Magyar Szó hat év kényszer szünet után hetente 

egy alkalommal, hétfőnként, ismét külön mellékletként jelenteti meg a Sportvilágot. Laták 

Istvánnal, a lap sportrovatának vezetőjével Ternovácz István beszélgetett. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-13_18-02-00&enddate=2019-10-13_18-40-00&ch=mr1
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Kovács János a temesvári Szórvány Alapítvány és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai 

Líceum idei Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa. Hivatásos koreográfusként szívügye a 

néptánc oktatás, de részt vállal rendezvényszervezésben, szórványgondozásban, az épített 

örökség védelmében is. Kovács Jánossal Lehőcz László beszélgetett. 

 

Gyermeknek tartott koncertet a csallóközcsütörtöki iskolában a Ghymes együttes tagja, 

Szarka Gyula. A “Bennünk van a kutyavér” című zenei összeállítás a zenei anyanyelvre, vagyis 

a magyar népdalokra, a játékos népi mondókákra épül. A koncert egy 10 részből álló sorozat 

része, amellyel a muzsikusok felkeresik Nyugat-Szlovákia néhány magyar iskoláját és 

óvodáját. Haják Szabó Mária összeállítása.  

 

Erdélyben 120 éve nem bontottak ki érintetlen kriptát! Most Bánffyhunyadon a református 

templom alatt tizenhetedik századi kripta kibontásán dolgoznak a régészek. A részletekről a 

munkálatot vezető Csók Zsoltot, az Erdélyi Történeti Múzeum régészét kérdezte Szilágyi 

Szabolcs.   

 

Szántay Lajos műépítész egész alakos szobrának felállítását tervezik az aradi Kultúrpalota 

lépcsőfeljárójának tetején. A 19-20. század fordulóján élt és alkotott Szántay Lajos, számos 

köz- és magánépület tervezett Aradon, a belváros neki köszönheti mai arculatát. A Maros 

partján álló impozáns Kultúrpalota lépcsőjére tervezett Szántay-szobrot Kocsis Rudolf aradi 

művész készíti, és a város önkormányzata finanszírozza. A részletekről Arad alpolgármesterét 

Bognár Leventét kérdezte Pataky Lehel Zsolt. 

 

A fánk az farsangi étel, de nem a csörögefánk, vagy ahogy a Közép-Bánságban mondják 

Csőregefánk. A muzslyai Nők Klubja első alkalommal szervezett Csőregefesztivált. Mintegy 

250 vendég gyűlt össze, Vajdaság minden részéről, és jót szórakozott. Kónya-Kovács Otília 

összeállításában elsőként Molnár Rozáliát, a Nők Klubjának elnökét halljuk. 


