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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyar nemzetpolitika sikeres éveket tudhat maga mögött 
2019. október 18. – MTI, fidesz.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Lokál 

Sok sikert és eredményt ért el a magyar nemzetpolitika a határon túli nemzetrészekkel 

együttműködve az elmúlt években – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Nagymegyeren, ahol előadást tartott a Pro Civis 

társulás által idén már kilencedik éve megrendezett Önkormányzati Szabadegyetemen. A 

felvidéki magyar polgármesterek, megyei és önkormányzati képviselők képzéséhez 

kapcsolódóan létrehozott rendezvényen Potápi Árpád János a magyar nemzetpolitika eddigi 

eredményeiről és a 2020-as évet érintő célkitűzéseiről beszélt. Elmondta: a magyar 

nemzetpolitika az elmúlt években nagyon sok sikert és eredményt tudott elérni a határon túli 

nemzetrészekkel illetve azok magyar politikai pártjaival, szervezeteivel és a történelmi 

egyházakkal együttműködve. Kifejtette: számos kulturális, oktatási és egyházi épületet 

sikerült felújítani, jó ütemben zajlik az óvodaprogram, sikerült megerősíteni a magyar 

oktatási intézményrendszert, illetve a magyar médiát is. 

 

Magyar Levente: a viski és a kárpátaljai magyarság rendületlenül őrzi a 
nemzetet megtartó lángot 
2019. október 20. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Mandiner, Demokrata, Ma7.sk 

Visken és Kárpátalján a magyarok őrzik a hagyománynak, hűségnek és istenfélelemnek a 

lángját, amely az egész nemzet megmaradásának a záloga – jelentette ki Magyar Levente, 

külgazdasági és külügyminiszter-helyettes vasárnap Visken, a magyar kormány 

támogatásával és anyaországi gyűjtésből felújított református templom, orgona és parókia 

avatási ünnepségén. A Huszthoz közeli szórványtelepülés zsúfolásig megtelt, nyolc 

évszázados, 800 férőhelyes templomában tartott hálaadó istentisztelet keretében mondott 

köszöntőjében Magyar Levente példaértékűnek nevezte, ahogy a szórványban élő viskiek és 

általában a kárpátaljai magyarok ragaszkodnak őseik hitéhez. 

 

Szili: El kell ismertetni Európával a nemzeti kisebbségi régiókat 
2019. október 18. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv 

Az őshonos kisebbségekre vonatkozóan megfogalmaztak öt pontot, amelyekről szeretnék ha 

megegyezés születne az uniós tagországok között – mondta el a miniszterelnöki megbízott. El 

kell ismertetni Európával, hogy léteznek nemzeti kisebbségi régiók – jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott a felvidéki Nagymegyeren, ahol előadást tartott a Pro Civis társulás 

által idén már kilencedik éve megrendezett Önkormányzati Szabadegyetemen. A 

rendezvényen a miniszterelnöki megbízott az európai és Kárpát-medencei 

önkormányzatiságról tartott előadást. Párhuzamba állítva a Magyarországon működő 

nemzeti kisebbségi önkormányzatokat és a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) által 

kidolgozott, Szlovákia déli részének fellendítését célzó tervezetet, a miniszterelnöki megbízott 
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rámutatott: Magyarországon bevett gyakorlat, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok 

jelenítik meg a nemzeti közösségek kulturális autonómiáját. 

 

Itt a nagy megegyezés: az MKP és a Híd közösen indulna. Kiderült az is, hogy 
melyik párt listáján és milyen néven 
2019. október 18. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az MKP és a Híd delegációja megegyezett abban, hogy közös választási párt listáján indulnak, 

amelyet az MKDSZ hoz létre, és amelynek neve Régiók Pártja Híd MKP lesz. Döntés született 

arról is, hogy a parlamentbe jutás után a bejutott képviselők közös frakciót hoznak létre. A 

pártelnökök pedig nem szerepelhetnek a közös választási lista élén. Minderre még a két párt 

elnökségének is rá kell bólintania. Közös javaslattal zárultak a Híd, MKDSZ és MKP 

delegációi által a héten folytatott intenzív tárgyalások. A felek megegyeztek abban, hogy a 

2020-as parlamenti választásokon közös választási párt listáján indulnak, amelyet az MKDSZ 

hoz létre, és amelynek neve Régiók Pártja Híd MKP (szlovákul: Strana regiónov Most MK) 

lesz. A delegációk egyebek mellett arról is megegyeztek, hogy a pártok közös kampánystábot 

és közös választási programot hoznak létre. A listára kerülők el kell, hogy fogadják a pártok 

értékrendbeli különbségeit, és egymás ellen nem kampányolhatnak. 

 

Temerin lovasa nyerte a 12. Nemzeti Vágtát 
2019. október 20. – MTI, Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, bum.sk, Felvidék.ma 

A 12. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap este a budapesti Hősök terén rendezték, ahol Nagy 

Arnold Baja, Kaposvár, Kecskemét és Zirc lovasát győzte le a Millenniumi emlékmű körül 

kialakított különleges versenypályán. A 2019 leggyorsabb lovasa címet elnyerő temerini 

versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos 

jutalmat vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Fantázia hátára győzelmi takarót terítettek. A 

döntőben másodikként befutó Németh János, Baja lovasa egymillió forintos, a harmadik 

helyezett Somogyi József, Kaposvár versenyzője félmillió forintos jutalmat kapott, a további 

két döntős, Kecskemét és Zirc lovasa 300-300 ezer forintot vihetett haza. Délután 

megrendezték a nemzetközi futam döntőjét is, amelynek győztese az Egyesült Királyság 

lovasa, Liana Nicholas lett. Másodikként Csehország, harmadikként Ausztria lovasa ért a 

célba. Negyedik, ötödik és hatodik helyen Szerbia, Törökország és Suriname versenyzője 

végzett. 

 

Meghozta gyümölcsét a kitartás: Nagykárolyban felavatták a magyar állam 
támogatásával felépült Kálvin-központot 
2019. október 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Nagykárolyban vasárnap felavatták a magyar állam támogatásával felépült Kálvin-központot, 

mely templomot, közösségi házat, és óvodát foglal magába. Tolnay István templomépítő 

lelkész, esperes felidézte: a kertvárosi gyülekezet református központjának 1998-ban tették le 

az alapkövét, és közel két évtizeden át, nagy erőfeszítések árán, lassan haladt, de 2016-ban 
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fordulatot vett az építkezés. Ekkortól a magyar állam segítséget nyújtott az építkezés 

befejezéséhez. A templomszentelésen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: most kedvező időket élünk, de 

nagy baj lesz, ha nem építünk épületeket és közösségeket. 

 

Nagyhatalom a népi kultúra terén: megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány 
2019. október 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kolozsváron tartotta pénteken alakuló ülését az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, mely 

a magyarországi Hagyományok Háza és a Kárpát-medencei Hagyományok Háza Hálózat 

stratégiai partnere kíván lenni, de tőlük függetlenül fog működni. Az Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítványról az alapító Sapientia Alapítvány elnöke, Kató Béla református püspök és a 

kuratórium elnöke, Kelemen László, a budapesti Hagyományok Háza igazgatója beszélt az 

alakuló ülés előtti kolozsvári sajtótájékoztatón. Kelemen László elmondta: az elmúlt években 

rá kellett jönniük, hogy Erdély külön intézményt érdemel a mérete és a magyar népesség 

nagysága miatt. De amiatt is, hogy „Erdély a hagyományos népi kultúra területén 

nagyhatalomnak számít, és fontos, hogy a hagyományátadás itt folytatódjon”. 

 

Budapestről is bátorítják az erdélyi magyar irodalmi tevékenységet 
2019. október 18. – Krónika 

Kolozsváron sok kiváló író, szerkesztő, szellemi ember dolgozik, ezt a tagságukban is 

szeretnénk tudatosítani – így indokolta Szkárosi Endre, a Szépírók Társaságának elnöke a 

kolozsvári Szépíró Kör létrejöttét a csütörtök esti alakulóülésen. A magyar szellemi élet 

mindig is Budapest-centrikus volt, ezért is döntött úgy a Szépírók Társasága, hogy vidéken is 

kiépíti tagszervezeteit, más magyarországi városokban is megpróbálja dinamizálni, bátorítani 

az irodalmi tevékenységet. És mivel a magyar irodalom nem áll meg az országhatároknál, az 

ösztönző tevékenységet a teljes Kárpát-medencére kiterjesztik, így Nagyvárad és 

Marosvásárhely után csütörtökön este Kolozsváron is Szépíró Kör alakult. 

 

Több tucat magyar iskolát érintett volna idén a középiskolába bejutást szigorító 
rendelet 
2019. október 18. – transindex.ro 

A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet a megyei tanfelügyelőségek által beküldött 

adatok alapján egy részletes helyzetjelentést állított össze. Ennek célja kideríteni, hogy hány 

magyar tannyelvű iskolát/tagozatot érint az a rendelet, amelynek értelmében nem juthat be 

elméleti középiskolába olyan diák, akinek a bejutási átlaga nem éri el az ötöst. A 

beszolgáltatott adatok alapján így beazonosíthatóvá válik, hogy hol adódhatnak a magyar 

közösséget érintő gondok a következő tanév kilencedik osztályainak indításával.  
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„El a kezekkel a városunktól!” – Nyílt levélben üzent Gálfi Árpád Bíró Barna 
Botondnak 
2019. október 18. – maszol.ro 

Saját Facebook-oldalán közzétett nyílt levélben fordult Székelyudvarhely polgármestere a 

Hargita Megyei Tanács RMDSZ-es alelnökéhez, Bíró Barna Botondhoz, aki a városvezető 

szerint  megpróbálja őt és az általa vezetett önkormányzatot ellehetetleníteni, és hátráltatja az 

ottani fejlesztéseket. A megyei alelnök szintén a Facebookon közzétett bejegyzésben válaszolt.  

 

Salamon Zoltán: szabálytalanság-spirálban az MPP vezetősége  
2019. október 18. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Megóvja a Magyar Polgári Párt (MPP) választmányának csütörtöki gyergyószentmiklósi 

ülését Salamon Zoltán, a párt (korábbi) ügyvezető elnöke, mert szerinte alapszabályellenesen 

hozták meg azokat: Biró Zsolt Maros megyei parlamenti képviselő kizárását a pártból, illetve 

az összeolvadást az Erdélyi Magyar Néppárttal.  

 

Az MPP-ből kizárt Biró Zsolt szerint boszorkányüldözés zajlik a pártban 
2019. október 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

A megválasztása óta eltelt tíz-tizenegy hónapban két dolgot sikerült megvalósítania Mezei 

Jánosnak, a Magyar Polgári Párt elnökének: feladni az MPP identitását, és ezzel egy időben 

„megfelezni a pártot” – így reagált Biró Zsolt Maros megyei parlamenti képviselő a 

választmány csütörtöki döntésére, amellyel őt kizárták a pártból. Az EMNP-val való esetleges 

fúziót politikai öngyilkosságnak nevezte a RMDSZ színeiben megválasztott parlamenti 

képviselő. 

 

Toró T. Tibor az EMNP és az MPP fúziójáról: ez hosszú menetelés lesz 
2019. október 18. – maszol.ro 

Nem újkeletű és nem meglepetésszerű a Magyar Polgári Párt választmányának csütörtöki 

döntése, amellyel megbízták az MPP elnökségét, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Erdélyi 

Magyar Néppárttal a két párt egyesüléséről – nyilatkozta a Maszolnak Toró T. Tibor, az 

EMNP ügyvezető elnöke. Szerinte „a nemzeti tábor egyesítése" régi terve a két alakulatnak, de 

ez a folyamat – szavai szerint – hosszú menetelés lesz.  

 

Korszerű sportlétesítménnyel gazdagodott Csíkszentdomokos 
2019. október 18. – szekelyhon.ro 

Még a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságra készülő bukaresti stadionoknak sincs jelenleg 

ilyen jó minőségű gyepszőnyegük – állapították meg egyhangúan azok, akik pénteken délben 

ráléptek az új csíkszentdomokosi futballpályára. A magyar kormány 100 millió forintos 

beruházásához kellett a Binder Levente helyi projektmenedzser hozzáállása és munkája – 

hangsúlyozta köszöntőbeszédében Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármester, aki 

elmondta, hogy a beruházás a Szabó Alapítványon keresztül valósult meg. Karda szerint nagy 

feladat lesz Csíkszentdomokos számára a létesítmény megfelelő működtetése, őrzése, 
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gondozása. Az új drénezéssel, öntözőberendezéssel, esti megvilágítással ellátott futballpályát 

a 4. Ligában szereplő Csíkszentdomokosi SE és a helyi gyermekcsapatok fogják használni. A 

közeli sportközpontban a hazai és a vendégcsapat, illetve a játékvezetők számára alakítottak 

ki öltözőket. 

 

Megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány  
2019. október 18. – MTI, Magyar Nemzet, transindex  

Kolozsváron tartotta pénteken alakuló ülését az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, mely 

a magyarországi Hagyományok Háza és a Kárpát-medencei Hagyományok Háza Hálózat 

stratégiai partnere kíván lenni, de tőlük függetlenül fog működni.  Az Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítványról az alapító Sapientia Alapítvány elnöke, Kató Béla református püspök és a 

kuratórium elnöke, Kelemen László, a budapesti Hagyományok Háza igazgatója beszélt az 

alakuló ülés előtti kolozsvári sajtótájékoztatón.  Kelemen László elmondta: az elmúlt években 

rá kellett jönniük, hogy Erdély külön intézményt érdemel a mérete és a magyar népesség 

nagysága miatt, de amiatt is, hogy "Erdély a hagyományos népi kultúra területén 

nagyhatalomnak számít, és fontos, hogy a hagyományátadás itt folytatódjon". 

 

Először tartja Erdélyben közgyűlését a magyarországi Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája  
2019. október 19. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Először tartja Erdélyben közgyűlését a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája (HÖOK). A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

marosvásárhelyi karán szombaton zajló tanácskozást a magyar kormány nevében Pacsay-

Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért 

és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára köszöntötte. Az államtitkár 

felszólalása után az MTI-nek elmondta: üdvözölte, hogy a HÖOK az alapszabályában 

megfogalmazottak szerint felelősséget érez a külhoni magyar hallgatókért. Hozzátette: a 

magyar kormány számára kiemelkedően fontos a magyar nyelvű oktatás és felsőoktatás.  

 

Az RMDSZ még nem döntötte el, hogy támogatja-e Ludovic Orban 
kormányalakítását  
2019. október 20. – MTI, transindex.ro, hirado.hu, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) még nem döntötte el, hogy támogatja-e 

Ludovic Orban kormányalakítását. Erről Kelemen Hunor beszélt szombat este egy kolozsvári 

kampányrendezvényen, amelyen államfőjelölti minőségben válaszolt a hallgatóság 

kérdéseire. Kelemen Hunor elmondta, azután döntenek, hogy megismerik a 

kormányprogramot és a miniszterjelölteket. Hozzátette: jó esély van arra, hogy az RMDSZ 

megszavazza a kormányt azért, hogy megadja számára az esélyt a munka gyors elkezdésére. 

Álláspontja szerint ugyanis az országnak az az érdeke, hogy minél előbb kidolgozzák és 

elfogadják a jövő évi költségvetést. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/megalakult-az-erdelyi-hagyomanyok-haza-alapitvany-7415030/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117810-el-szor-tartja-erdelyben-kozgy-leset-a-magyarorszagi-hallgatoi-onkormanyzatok-orszagos-konferenciaja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117810-el-szor-tartja-erdelyben-kozgy-leset-a-magyarorszagi-hallgatoi-onkormanyzatok-orszagos-konferenciaja
http://itthon.transindex.ro/?hir=57233
http://itthon.transindex.ro/?hir=57233
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Szájkaraté Kolozsváron Kelemen Hunorral: „Én egy konzervatív és liberális 
ember vagyok”  
2019. október 20. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Ha első nekifutásra nem is, de másodikra össze fog állni az új kormány, ami a jelek szerint 

„egyszínű” lesz, mert nem lát hajlandóságot más pártok részéről, hogy beállna a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) mellé – mutatott rá Kelemen Hunor szövetségi elnök a szombat este, 

Kolozsváron tartott Szájkaraté rendezvényen. A beszélgetésnek otthont adó Planetariumban 

Mostis Gergő moderátor kérdezte az RMDSZ elnökét, ám – mint ahogyan a 

rendezvénysorozatnak is ez a célja – teret adott a közönség kérdéseinek is: személyesen vagy 

egy internetes oldalon keresztül anonim módon is kérdezni lehetett Kelemen Hunortól, ez 

utóbbi kérdések egy kivetítőn jelentek meg.  

 

Magyar napközi épült Maroshévízen 
2019. október 20. – szekelyhon.ro 

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült napközit 

avattak fel a hétvégén Maroshévízen. A korszerű és szép létesítménybe azonban csak később 

tudnak beköltözni a gyermekek. Burus-Siklódi Botond, a beruházást koordináló Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetője hangsúlyozta, a maroshévízi fejlesztés része 

annak a magyar kormány által biztosított, kiemelkedő támogatási programnak, amelynek 

célja, hogy növeljék a magyar óvodákba járó gyermekek számát. Ez az eddigi tapasztalatok 

szerint még akkor is reálisnak mondható, ha a demográfiai mutatók és az elvándorlás 

következményei is sújtják a Kárpát-medencei magyarságot. A program megalapozza az egész 

magyar nyelvű oktatást, magyar iskolákba való belépést, a magyar kultúra megtartását. 

 

"Nem másoknak kell minket megmenteni!" - szabadegyetem az 
önkormányzatiságról 
2019. október 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Október 17-19. között Nagymegyer ad otthont a 9. Önkormányzati Szabadegyetemnek. A 

felvidéki magyar településvezetők tanácskozása az elmúlt években rangos fórummá nőtte ki 

magát. Őry Péter, a szabadegyetemet már kilencedik alkalommal megszervező Pro Civis 

polgári társulás elnökeként üdvözölte a megjelent előadókat és a településvezetőket. A 

megnyitót Márvány Miklós, a pozsonyi magyar nagykövetség munkatársa mondta el, aki 

hangsúlyozta, két bázisra támaszkodhat a felvidéki magyarság: a Csemadokra és az 

önkormányzatokra. Kiemelte, a régióknak ki kell tudni használni a természeti környezet adta 

lehetőségeket. "El kell engednünk egymás nyakát, hogy megfoghassuk egymás kezét!" 

Menyhárt József, az MKP országos elnöke hangsúlyozta, a tenni akarás a közösségünk egyik 

alapja, ezt kell megőrizni. 

 

Matovič az MKP-t és annak választóit félti 
2019. október 18. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117822-szajkarate-kolozsvaron-kelemen-hunorral-en-egy-konzervativ-es-liberalis-ember-vagyok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117822-szajkarate-kolozsvaron-kelemen-hunorral-en-egy-konzervativ-es-liberalis-ember-vagyok
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-napkozi-epult-maroshevizen
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/quotnem-masoknak-kell-minket-megmenteniquot-szabadegyetem-az-onkormanyzatisagrol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/quotnem-masoknak-kell-minket-megmenteniquot-szabadegyetem-az-onkormanyzatisagrol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/matovi-az-mkp-t-es-annak-valasztoit-felti


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 21. 
7 

A parlamenti választás végeredménye szempontjából kulcsfontosságú lehet az MKP és a 

Most-Híd együttműködése, de az MKP részéről nem árt az óvatosság, nehogy Bugár Béla 

elárulja az MKP választóit – jelentette Igor Matovič, az OľaNO elnöke. „Ha bejutnak a 

parlamentbe, de Bugár Béla ismét áruló lesz, mint ahogy az elmúlt években többször is, és 

kiderült, hogy csak kihasználta az MKP választóit, az egész Szlovákia számára katasztrófa 

lesz” - jelentette ki a Most-Híd elnökéről Matovič. Szerinte az a legfontosabb, hogy ne csapják 

be az MKP választóit, mert eddig „mindig a jó oldalán álltak”. Az OĽaNO elnöke úgy 

vélekedett, az MKP-nak határozott választ kell követelnie Bugártól arra, hogy a jövőben is 

hajlandó-e együttműködni a Smer-SD-vel, vagy sem. 

 

„Közösségi megnyugvásra van szükség!” – Kérdések és válaszok Gubík Lászlóval 
2019. október 18. – Felvidék Ma 

Mondhatni izgalmas napokat élünk. A politikai dilemmák nap mint nap különböző 

lehetőségek végiggondolására ösztönzik a felvidéki közösséget. Ezek a választási alternatívák 

felvetnek olyan kérdéseket, mint hogy a felvidéki magyarok egységet vagy a képviseletük 

tartalmi és személyi megújulását szeretnék-e inkább? Lehetséges-e a kettő együtt? 

Közszereplőként Gubík Lászlót, a Via Nova elnökét kérdezték. 

 

Bugár és Menyhárt a Pátriában: ha megvan a megegyezés, jöhetnek a 
tárgyalások az Összefogással és a Fórummal is 
2019. október 19. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, e hét folyamán a Magyar Közösség Pártja és a Most-

Híd párt tárgyalódelegációi megegyeztek arról, hogy közös listán, egy választási párt 

formájában vágnak neki a 2020-as parlamenti választásoknak. Bár ezt a döntést, valamint az 

együttműködés részleteit még mindkét párt felsőbb testületének jóvá kell hagynia, Menyhárt 

József és Bugár Béla ma egy közös, a Pátria Rádiónak adott telefonos interjúban igyekeztek 

tisztázni az együttműködés részleteit. 

 

A Zselíz környéki kisdiákok is megkapták a rákóczis ösztöndíjakat 
2019. október 19. – Ma7.sk 

2019. október 18-án a zselízi Csemadok-házban került sor a beiratkozási ösztöndíjak 

kiosztására, ami a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjának keretén belül 

valósult meg. A zselízi Csemadok-házban megjelenteket – a Himnusz közös eléneklése után – 

a Rákóczi Baráti Társaság elnöke, Mácsadi János köszöntötte, majd átadta a szót a helyi 

oktatási intézmény vezetőjének, Máté Anikónak, aki elismerve az érintett szülők 

iskolaválasztási döntését kiemelte, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja 

kizárólag az anyanyelven történő tanulás. 

 

Reagált a PS/Spolu Magyar Platformja a "Régiók Pártja Híd MKP" hírére 
2019. október 19. – bumm.sk 
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https://felvidek.ma/2019/10/kozossegi-megnyugvasra-van-szukseg-kerdesek-es-valaszok-gubik-laszloval/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/cikk
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/cikk
https://ma7.sk/tajaink/a-zseliz-kornyeki-kisdiakok-is-megkaptak-a-rakoczis-osztondijakat
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2019/10/19/reagalt-a-psspolu-magyar-platformja-a-regiok-partja-hid-mkp-hirere
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A Progresszív Szlovákia/Együtt (PS/Spolu) pártkoalíció Magyar Platformja nevében érkezett 

a bumm.sk portál címére egy állásfoglalás a témában pénteken este a 

magyarplatform@progresivne.sk e-mail címről. „Fordulóponthoz érkezett a szlovákiai 

politika. Tudatosítanunk kell, hogy az előttünk álló választásoknak minden eddiginél nagyobb 

lesz a tétje. Demokrácia vagy maffia állam? Ezt a döntést fog kellenünk meghozni és ezért 

fontos, hogy a politikusok felelősségteljes magatartást tanusítsanak, félre tudják tenni az 

egóikat és asszertív döntéseket hozzanak ahogyan a Progresszív Szlovákia Mozgalom és a 

Spolu is tették amikor koalícióra léptek egy jobb Szlovákia reményében. A PS/Spolu koalíció 

Magyar Platformja tudomásul veszi és pozitívan értékeli az MKP az MKDSZ és a HÍD pártok 

közti tárgyalások fejleményeit.” 

 

Töretlen a bizalom a magyar iskolák iránt: szinten maradt a magyar nebulók 
száma 
2019. október 20. – Ma7.sk 

A demográfiai csökkenés ellenére a magyar alapiskolákat látogatók száma nem lett 

számottevően kevesebb. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) évek óta 

rendszeres statisztikai kimutatást készít az áprilisban megtartott hivatalos beiratkozásokat 

követően, így összevethetők a beiratkozási adatok a valós szeptemberi létszámokkal. Az 

SZMPSZ összesített adatai szerint a 2019/2020-as iskolaévben az 1. évfolyamot 3 622 elsős 

tanuló, a nulladik évfolyamot pedig 232 tanuló látogatja. Ez az áprilisban beíratottak 

létszámánál (3499) jóval magasabb adat, világosan kiolvasható belőle, hogy a szülők egy része 

figyelmen kívül hagyja, hogy iskolaköteles gyermekét a megszabott időben beírassa iskolába. 

 

Az idei Szent István-díj tulajdonosa a 70 éves Csemadok 
2019. október 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A rangos díj átadására október 19-én került sor az esztergomi Vármúzeum lovagtermében, 

Szent István királyunk születésének, koronázásának és halálának helyszínén. Olyanok kapják, 

akiknek a tevékenysége az összmagyarság tekintetében is kiemelkedő. Mint miden évben, 

most is a Sárisápi Bányász Fúvószenekar nyitotta az ünnepséget, majd a párkányi Ady Endre 

Alapiskola Primula énekkara az „Ó Szent István dicsértessél” című csángó népdalt adta elő 

Hanza Rolanda vezényletével. Kondor Katalin műsorvezető üdvözölte a társadalmi, egyházi 

és politikai kiválóságait, a jelenlévő Szent-István-díjasokat, valamint a Felvidékről, 

Csehországból, a Partiumból és Erdélyből érkezett nemzettestvéreket. Először a Szent István-

díj emlékérem került átadásra Az emlékérmét olyan személyek kaphatják, akik a helyi 

közösség érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. 

 

Ravasz: "Még nem tudni, ki lesz a listavezető, de Bugár biztosan rajta lesz a 
listán" 
2019. október 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Ravasz Ábel, a Híd alelnöke erről a szlovák közszolgálati televízióban beszélt vasárnap. 

Ravasz korai felvetésnek nevezte, hogy ki fogja vezetni a Most-Híd és az MKP közös választási 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/toretlen-a-bizalom-a-magyar-iskolak-irant-szinten-maradt-a-magyar-nebulok-szama
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/toretlen-a-bizalom-a-magyar-iskolak-irant-szinten-maradt-a-magyar-nebulok-szama
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-idei-szent-istvan-dij-tulajdonosa-a-70-eves-csemadok-kepgaleriaval
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ravasz-quotmeg-nem-tudni-ki-lesz-a-listavezeto-de-bugar-biztosan-rajta-lesz-a-listanquot
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ravasz-quotmeg-nem-tudni-ki-lesz-a-listavezeto-de-bugar-biztosan-rajta-lesz-a-listanquot
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listáját. Bugár Béla kapcsán a politikus megjegyezte: a Híd elnöke még mindig a 

legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus". 

 

Cél a felvidéki magyar pedagógusközösség szakmai erősítése 
2019. október 20. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége fontosnak tartja a kapcsolatépítést az 

anyaországi szervezetekkel, intézményekkel. Ennek köszönhetően bővítik szakmai 

együttműködésük színterét, támogatva a továbbképzések gyarapítását. Ezen célokat irányozza 

elő a minap Galántán megtartott Országos Óvodapedagógiai konferencián a Soproni Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Karával aláírt együttműködési megállapodás. 

Mint Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Felvidék.ma 

kérdésére elmondta: a felvidéki magyar pedagógusok szakmai fejlődése érdekében hiánypótló 

együttműködést kötöttek a magyarországi intézménnyel. 

 

Budapesti elismerés a vajdasági magyarságnak 
2019. október 18. – Pannon RTV 

A Magyar Állandó Értekezlet szakbizottságának ülésén elismerően szóltak a vajdasági 

magyarok teljesítményéről - nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint. A határon túli 

szervezetek, a magyarországi parlamenti pártok és a magyar kormány egyeztető fóruma a 

Magyar Állandó Értekezlet. A testület évente ülésezik Budapesten. A soron következő 

összejövetel előtt már dolgoznak a szakbizottságok. Pásztor Bálint is részt vett ezen a minap. 

Mint mondta: a határ menti fejlesztések között kiemelt helyen áll a vasúti hálózat felújítása, 

de beszélt az ülésen a Prosperitati Alapítvány munkájáról is. A budapesti ülésen elismerően 

szóltak a vajdasági magyarok teljesítményéről. 

 

„Az a régió az erős, amely megteremti saját hajtómotorját” 
2019. október 18. – Pannon RTV 

Az elsőéves egyetemisták és a felsőbb éves demonstrátorok írták alá ösztöndíjszerződéseiket 

az újvidéki Európa Kollégiumban. Az ösztöndíjprogram elemeit képezi többek között a szerb 

nyelvi felzárkóztatási képzés, az egyetemi felkészítők és a demonstrátori program is – 

jegyezték meg az eseményen. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával biztosítja a szükséges forrásokat az 

ösztöndíjak pénzeléséhez, a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt-vel együttműködve. Az eseményen 

jelen volt mások mellett Fremond Árpád és Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági parlamenti 

képviselői, valamint Hajnal Jenő, az MNT elnöke és Pirityiné Szabó Judit, a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is. 

 

Zenta: Újabb karriertervezési és életvezetési tanácsok a fiataloknak 
2019. október 18. – Vajdaság MA 

A csütörtök esti rendezvény vendégei Bózsó Izabellával, az est házigazdájával 

 
V

a
jd

a
sá

g
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2019/10/cel-a-felvideki-magyar-pedagogus-kozosseg-szakmai-erositese/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/budapesti-elismeres-vajdasagi-magyarsagnak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-regio-az-eros-amely-megteremti-sajat-hajtomotorjat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24265/Zenta-Ujabb-karriertervezesi-es-eletvezetesi-tanacsok-a-fiataloknak.html
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Újabb karriertervezési és életvezetési tanácsokkal gazdagodhattak a fiatalok az elmúlt 

napokban a zentai BeeHome Közösségi Házban, ahol szerdán a szabadkai, csütörtökön pedig 

a zentai középiskolások számára tartottak összejövetelt a nagysikerű Karriertervező 

elnevezésű rendezvénysorozat keretében. 

 

A család évének jegyében 
2019. október 20. – Magyar Szó  

A hétvégén a zentai Művelődési Ház színháztermében megtartották a Magyar Egészségügyi 

Társaság és a MET Vajdasági Tagozata által rendezett 23. konferenciát. Az eseményt 

megelőzően dr. Farkas Emil, a Magyar Egészségügyi Társaság Vajdasági Tagozatának elnöke, 

a MET alapító és elnökségi tagja lapunknak nyilatkozva elmondta, a szervezet alapvetően 

azért alakult, hogy a Kárpát-medencei magyar egészségügyi dolgozókat összefogja, és azokkal 

a témákkal foglalkozzon, melyek leginkább érintik a magyarságot. 

 

Megzenésített versek és népzene Magyarkanizsán 
2019. október 20. – Pannon RTV 

A magyarországi Misztrál együttes, valamint Csonka Ferenc és zenekara lépett színpadra a 

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat magyarkanizsai megállóján a helyi 

Művészetek Házában. A csaknem két órás koncertre a Misztrál együttes zenés-verses 

összeállítással, míg Csonka Ferenc és zenekara a Kárpát-medence számos tájegységét felölelő 

népzenei csokorral érkezett. 

 

Idén is folytatódnak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó 
programjai 
2019. október 18. – karpatalja.ma 

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok 

szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén, a 

tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának összefogása. Mindemellett célja a 

kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése. 

 
„Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet?” – Évadnyitó a Nagyberegi 
tájházban 
2019. október 18. – karpatalja.ma 

Hetedik alkalommal került sor szüreti vigadalomra a Nagyberegi tájházban október 16-án. Az 

„élő” tájház udvara ismét népdaloktól és muzsikától volt hangos. A közel 70 főből álló 

vendégsereg Beregszász 5 és 6 Számú iskoláiból érkezett. A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Békésyné dr. Lukács Angéla konzul asszony, aki nyitó beszédében a 

hagyományok megőrzésére irányuló közösségi tevékenységek fontosságát hangsúlyozta, és 

örömét fejezte ki, hogy a Nagyberegi tájházban a néprajz és a népi kultúra iránt érdeklődő 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4122/vajdasag_zenta/209800/A-csal%C3%A1d-%C3%A9v%C3%A9nek-jegy%C3%A9ben.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megzenesitett-versek-es-nepzene-magyarkanizsan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-is-folytatodnak-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-is-folytatodnak-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szuretelnek-enekelnek-lattal-e-mar-ennel-szebbet-evadnyito-a-nagyberegi-tajhazban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szuretelnek-enekelnek-lattal-e-mar-ennel-szebbet-evadnyito-a-nagyberegi-tajhazban/
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közösségformálás zajlik. Majd Gál Adél köszöntötte a diákokat és a napi programról 

tájékoztatta őket.  

 

Maradj a szülőföldeden! 
2019. október 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Egyedülálló kezdeményezés indul Kárpátalján. A Mozgalom a Kárpátaljai Szülőföldért 

csoport célja, hogy az itthon boldogulni kívánó embereket segítse. Simon Dominika 

ötletgazdát kérdeztük a mozgalomról, és az első, debütáló eseményükről. 

 

30 éve határnyitás, 30 kitüntetett Bécsben 
2019. október 19. – volksgruppen.orf.at 

Október 18-án egy ünnepi megemlékezést tartott a bécsi magyar nagykövetség a határnyitás 

30. évfordulója alkalmából. A rendezvényen Nagy Andor nagykövet harminc Ausztriában élő 

és hosszú évek óta a magyarságért aktívan dolgozó egyesületi vezetőt és tagot tüntetett ki. A 

programban emellett néptáncbemutatóra és egy történelmi visszatekintésre is sor került. 

 

Sík Sándor-emléknapok Innsbruckban 
2019. október 18. – volksgruppen.orf.at 

130 éve született Sík Sándor papköltő. Az évfordulóra emlékfélévet hirdetett a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata a diaszpóra magyar 

közösségeiben. Október 12-13-án Innsbruckban is megemlékeztek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. október 19. – Duna World 

 

Zarándoklat-sorozatot kezdeményezett Böjte Csaba ferences rendi szerzetes egymás jobb 

megismeréséért, a közös elmélkedésért, az összetartozás érzésének erősítéséért. A 

zarándoklatra a Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkeztek. 

 

Közel 400 székelyföldi önkéntes húzott futócipőt Udvarhelyszék legnagyobb adománygyűjtő 

akciója alkalmából Székelyudvarhelyen, a Fuss neki! elnevezésű jótékonysági rendezvényen. 
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https://kiszo.net/2019/10/20/maradj-a-szulofoldeden/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3017993/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3017884/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-10-19-i-adas/
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Idén 32 civil szervezet toborzott futókat, hogy általuk gyűjtsenek adományokat közösségi 

céljaik megvalósításához. 

 

Festői környezetben, családias hangulatban töltöttek együtt egy délutánt mindazok, akik részt 

vettek a Családi pikniken Nagykövesden. A Zempléni Református Egyházmegye a 

rendezvénnyel a térség nagycsaládosainak fejlődését kívánja szolgálni. 

 

81 évesen ötödik versenyautóját építi Kulpinsky Vilmos nyugalmazott autószerelő. Az ő 

nevéhez fűződik Románia első forma egyes Easter típusú, együléses versenyautójának 

megépítése. Több évig versenyzett, és néhány társa is az általa épített kocsikkal állt rajthoz.  

 

Szenvedélye a fotózás! Magyarkanizsa Karcsi bácsija már húsz éve minden sorsdöntő 

pillanatot lencsevégre kap a községben. Még középiskolás korában kezdetett a fényképezés 

iránt érdeklődni, de csak akkor vehetett magának fényképezőgépet, amikor az építészeti 

főiskola befejeztével a kanizsai tervezőirodában munkába állt.  

 

A 17. század magyar történelmének egyik kiemelkedő alakja Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 

Az egykori erdélyi fejedelemséghez tartozó Máramaroson terül el Huszt városa, ezért Bethlen 

Gáborról rendszeresen megemlékeznek a településen.  

 

Öt kontinens 

2019. október 19. – Duna World 

 

Múltunk, történelmünk hatásai beépülnek az egyének és családok életébe, olykor 

kitörölhetetlen nyomokat hagyva.  Ezt igazolja az az ausztrál-magyar dokumentumfilm, 

amely három generáción átívelően ábrázolja a XX. század elhallgatott traumáit. Három női 

sors, három országban – mindez a LiLi című filmben. 

 

A Pál utcai fiúk története Londonban is hódít, a XXI. század eszközeivel.  A brit főváros egyik 

negyedében egy játszótér tűzfalát díszíti Nemecsek, Boka és Csónakos portréja. //A Színes 

Város alkotócsoport két művésze épp egy éve  készítette el a közel 50 nm-es falfestményt. Ez 

alkalomból a Londoni Magyar Kulturális Központ egész napos programsorozatot szervezett, 

amely során a londoni fiatalok modern formában ismerkedhettek meg Molnár Ferenc 

világhírű regényével.  A barátságról, az összetartozásról szóló üzenet az utcai művészet, az 

interaktív színház és  workshopok  segítségével  jutott el a fiatalokhoz.  A legnépszerűbb az a 

kisfilm volt, mely a kalotaszegi legényest kortárs zenei dallamokra építi neon effektek 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-10-19-i-adas/
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kíséretével. S bár a világ, a technika fejlődik; az 1906-ban írott regény örökérvényű igazsága 

ma is a szívekbe talál.  

 

Nemrégiben tartották az Isztambuli Hétvégi Magyar Iskola ünnepélyes tanévnyitóját. Az 

intézménynek az Isztambuli Magyar Intézet ad helyet immár ötödik éve. 

 

315 éve választották erdélyi fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet, ebből az alkalomból hirdették 

meg Magyarországon és szerte a diaszpórában a Rákóczi-emlékévet. A kanadai Rákóczi 

Alapítvány az évfordulóra nagyszabású programot szervezett: október első hetén a három 

városban, magyar vendégművészekkel elevenítik fel a nagy Fejedelem legendás alakját és 

történeteit. 

 

A dicső múltra emlékeztek argentinok és magyarok Buenos Aires-ben. 1869-ben született 

meg az a törvény Argentínában, mely a Nemzeti Katonai Akadémia létrehozásáról 

rendelkezett 

 

Oulu Finnország hatodik legnépesebb városa: Helsinkitől több, mint 500 km-re fekszik a 

Botteni-öböl partján.  Itt él Pente Bernadett, családjával. A Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjasa Oláh Olívia beszélgetett vele. 

 

Magyar népdalok, operarészletek és más klasszikus zenei művek csendültek fel a Music of 

Hungary elnevezésű jótékonysági koncerten Montreálban. A koncert megálmodója és 

főszereplője a másodgenerációs magyar, Habóczki Szebasztián fiatal operaénekes volt, aki 

zenészbarátaival lépett fel a montreali nagyérdemű előtt (bemutatva Magyarország gazdag 

zenei kultúráját). 

 

Határok nélkül 

2019. október 18. – Kossuth Rádió 

 

Új párt jön létre vagy visszatérnek egy korábbi állapothoz? Ez a kérdés az erdélyi  Magyar 

Polgári Párt tegnapi választmányi ülése után, ahol arról döntöttek: egyesítik a polgári pártot 

és az erdélyi Magyar Néppártot. Oláh-Gál Elvira a párt elnökét és tiszteletbeli elnökét 

kérdezte.  

 

A Magyar Polgári Párt választmánya tegnap az Erdélyi Magyar Néppárttal való fúzió mellett 

foglalt állást, de hogyan viszonyul ehhez a döntéshez a néppárt? –Ionescu Nikolett és  Lehőcz 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Finnorsz%C3%A1g
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-18_18-02-00&enddate=2019-10-18_18-40-00&ch=mr1
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László  összeállításában először Csomortányi Istvánt, a párt elnökét, majd Toró T Tibor 

ügyvezető elnököt halljuk.  

 

Bár a cél közös, a megegyezésre még várni kell. Ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felvidéki 

magyar pártok, mozgalmak és a civil szervezetek képviselői. A lehetséges programtézisekről 

folyó tanácskozásról egyedül a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt hiányzott. Új helyzet 

van, egyrészt az MKp a hétvégén úgy döntött, ismét tárgyal a Most-Híddal a közös indulásról. 

Másrészt a szlovákiai korrupciós botránysorozat újabb dokumentumaiban akár magyarok is 

érintettek lehetnek. A programtézisek tisztázása mellett e két tényező indokolta az újabb 

találkozót, mondta a házigazda Összefogás előkészítő bizottságának a tagja, Mózes Szabolcs. 

Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

 Tízezer Kárpát-medencei diák vesz részt a Rákóczi Szövetség október 23-ai rendezvényein. 

Háromezren a fővárosban a Glória Victis 1956-os emlékünnepségen és ifjúsági találkozón 

tudhatnak meg többet az ’56-os forradalomról és szabadságharcról. 

A programsorozat helyszínei között szerepel az Országháza, a 301-es parcella, valamint a 

Magyar Nemzeti Múzeum is. A 3 napos rendezvénysorozatról Csáky Csongorral, a Rákóczi 

Szövetség elnökével Bereki Anikó beszélgetett. 

 

A Nemzetközi Gyermekmentőknek nem sikerült az őszi székelyföldi gyógyító körúthoz sem 

megszerezni a román hatósági engedélyeket, de a záró futballmérkőzés nem maradt el és 

ünnepivé vált a megújult sportpálya és Buzánszky Jenő Sportközpont átadásával. Oláh-Gál 

Elvira összeállítása.   

 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és az Emmanuel Kamarakórus a Nepomuki Szent 

János székesegyházban rendezte meg a közelmúltban a Vajdasági Magyar Kórusok XX. 

Találkozóját. Kónya-Kovács Otília összeállításában elsőként az egyik fő szervező, Kelemen 

Imre, az Emmanuel Kamarakórus elnöke szólal meg.   

 

Határok nélkül 

2019. október 19. – Kossuth Rádió 

 

Az ötven éves kassai Thalia, a legészakibb magyar színház társulatvezetőjévé választották 

Bocsárszky Attilát, a színház egyik vezető színészét. Az idei évad első bemutatója nem volt 

más, mint Márai Sándor Kaland című színműve. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-19_19-05-00&enddate=2019-10-19_19-45-00&ch=mr1
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Folytatódik a Duna menti falvak elmúlt 100 évének történeteiből összeállított 

dokumentumfilm-sorozat, a Vízsodorta históriák. Csiliznyárad után Medve községbe 

látogatott el a Pro Media Alapítvány által működtetett ma7.sk médiacsalád forgatócsoportja. 

A legismertebb videómegosztó portálon és természetesen a ma7.sk honlapon megtekinthető, 

dramatizált dokumentumfilm-sorozat főszereplői a helyi lakosok és a történelem.  

 

Háromezer-négyszáz felvételből kétezer tájkép, amely tökéletesen dokumentálja a települések 

építészettörténetét, megörökít rég eltűnt épületeket. Egy, a negyvenes években működött, 

kolozsvári fotográfiai műhely alkotásaiból nyílt rendhagyó kiállítás Csíkszeredában, a 

budapesti Országos Széchényi Könyvtár archívumának válogatásából.  

 

Olosz Ella textíliáiból most Leányfalun látható kiállítás a Faluházban, amelyet 

összekapcsoltak párja, Gazda József könyvének bemutatójával. A művésznő textíliái október 

24-ig láthatók Leányfalun, a Faluházban. 

 

 

A Szabadka melletti Palicsfürdőn megtartották a 26. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat. A 

rendezvény a délvidéki magyar művelődési egyesületek, együttesek seregszemléje, ahol az 

előző évadban díjazott egyének és csoportok mutatkoznak be, vagy a jubiláló egyesületeket 

köszöntik. Palicson bemutatkozott többek között a 40 éves Csörgő citerazenekar, illetve Szalai 

Klaudia mesemondó, aki Szűcs László-díjat kapott. 

 

 

Határok nélkül 

2019. október 20. – Kossuth Rádió 

 

2013 áprilisában Kőrösi Csoma Sándor-programra negyvenhét magyar fiatal nyert 

ösztöndíjat és indult útnak Budapestről, hogy a magyar diaszpórában dolgozzanak fél éven 

keresztül. Így érkezett Zsonda Márk Dél-Amerikába 

Mi meg itt Közép-Európában 6 éve értesültünk egy elfeledett magyar közösségről Argentína 

legszegényebb tartományában. A chacói magyarok a saját kezükkel tették lakhatóvá a 

dzsungelt az 1900-as évek elején, de soha nem tudtak annyi pénzt megkeresni, hogy 

hazalátogassanak szülőföldjükre. Bár a negyedik generációs leszármazottak jellemzően már 

csak spanyolul beszélnek, 2013 óta jelentős változás indult meg a közösség életében, amikor 

megérkezett hozzájuk Zsonda Márk néprajzkutató. Azóta már elkészült a magyar ház, benne 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-20_18-02-00&enddate=2019-10-20_18-40-00&ch=mr1
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nyelvoktató szobával, próbateremmel, nagy bálteremmel és főzőiskolával. Chacóban egyre 

többen beszélnek, „főznek és táncolnak magyarul”. Zsonda Márkkal Ternovácz Fanni 

beszélgetett. 

- A Körösi Csoma Sándor Programra a Kulhonimagyarok.hu oldalon lehet jelentkezni 

november 15-ig.  

 

Száz év tükrében az I. világháború lezárása 1919-2019 – ez már egy másik pályázat, az 

Aspektus ismeretterjesztő klip- és kisfilm-vetélkedője középiskolásoknak és egyetemistáknak. 

2014-ben indították el a Száz év tükrében… klip- és kisfilmpályázatukat, amely most már 

sorozat, mert az idei szám szerint a negyedik. Gecse Géza történészt, az Aspektus 

témafelelősét először az előző három pályázat tapasztalatairól kérdeztem.  

 

A Kárpát-medence magyarlakta vidékein, így a Partiumban, Erdélyben, a Székelyföldön is 

bemutatják a Várak és erődtemplomok című festménykiállítást, Potyók Tamás debreceni 

művész 50 alkotását. Első határon túli helyszínként a Bihar megyei a hegyközszentimrei 

Szent Imre emlékkápolna adott helyet. A festőművész úgy  gondolja, ezek az erődítmények 

lélekben összekötik és erősítik a magyar nemzetet. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként 

Petneházy Attila miniszteri biztost, a kiállítás fővédnökét hallják.  

 

A várak és erődtemplomok kiállítás után kerekedjünk fel, ahogy azt a miniszteri biztos 

mondta, a vártúrák sok család kedvelt hétvégi programja. 

A Szendrő vára Duna jobb partján több mint 10 hektáros területen áll.  Európa egyik 

legnagyobb síkvidéki vára, szabálytalan háromszög alapú. A bástyák magasság 25 méter , 25 

van belőlük – 19 a külső, és 6 a belső várban, több méter vastag kőfal köti össze őket.  Ez volt 

a középkorban Brankovics György szerb fejedelem udvara. Ebben a várba tartotta fogva a 

Rigó mezei csata után Brankovics Hunyadi Jánost, és a váltságdíj megfizetése után sem volt 

hajlandó elengedni.  1492-ben itt esett el Kinizsi Pál a vár ostrománál. Szendrő várát 

Ternovácz István Mészáros Zoltán történész társaságában járta be. 

 


