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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János: A 21. század legyen a nemzet újraegyesítésének évszázada 
2019. október 25. – Ma7.sk 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Dunaszerdahelyre látogatott, ahol az 1956-os 

eseményekre emlékezőkhöz hozta el a magyar kormány üzenetét. A látogatást kihasználva a 

Ma7.sk Nézőpont műsorában megkérdezték a Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetőjét a 

nemzetpolitika aktuális kihívásairól és céljairól. Hamarosan 100 éve lesz annak, hogy a 

trianoni diktátum következtében a magyarság egyharmada több utódország fennhatósága alá 

került. A szétszakítottság, a második világháború, a kitelepítések, a deportálások, az erdélyi 

falurombolás, a Kárpátalján és a Vajdaságban élő magyarok üldöztetése és legyilkolása mind-

mind mély nyomot hagytak a magyarság emlékezetében. A 20. század nem volt kegyes a 

magyar nemzethez, azonban az utóbbi évtized nemzetpolitikája új lendületet hozott a 

magyarságtudat erősítésébe, a nemzet újraegyesítésébe. 

 

Tőkés Lászlót újabb két évre az EMNT elnökévé választották 
2019. október 26. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Csíkszeredában tartott országos küldöttgyűlésén 

szombaton újabb két évre a szervezet elnökévé választották Tőkés Lászlót, a szervezet 

alapítóját. Az ügyvezető elnöki feladatokat továbbra is Sándor Krisztina látja el. Tőkés László 

a közel száz küldötthöz intézett beszédében felidézte az erdélyi magyarság 

autonómiaküzdelmét, és kijelentette: száz esztendővel a történelmi Magyarország és a 

magyar nemzet szétdarabolása után világosan látni, hogy Trianonra az egyetlen reális és 

életképes válasz: az autonómia. A volt európai parlamenti képviselő úgy vélte: olyan autonóm 

magyar politikai és társadalmi közélet kialakításán és megszervezésén kell munkálkodni, 

amely mindenféle opportunizmus, meghátrálás és megalkuvás nélkül, a lehető 

leghatékonyabban és legeredményesebben képes szolgálni az erdélyi magyar nemzeti 

közösség javát és jövőjét. Tőkés László azt is kijelentette, hogy az erdélyi magyarságnak új 

egységre van szüksége. 

 

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki az őrtüzek az 
autonómiaigény jeleként 
2019. október 27. – MTI, hirado.hu   

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki vasárnap este az őrtüzek a székelyföldi 

autonómiaigény jeleként - közölte az MTI-vel Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) irodavezetője, a megmozdulás főszervezője. Székelyföld autonómiájának 

napján délelőtt a templomokban, délután az őrtüzek magaslatain gyűjtöttek aláírásokat az 

SZNT által elindított, nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári kezdeményezéshez. 

Valamennyi őrtűz mellett a helyi szervezők felolvasták azt a petíciót, amelyben ismételten 

kinyilvánították igényüket Székelyföld autonómiája iránt. A dokumentum szerint az Európai 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlot-ujabb-ket-evre-az-emnt-elnokeve-valasztottak
https://www.origo.hu/itthon/20191027-tobb-mint-nyolcvan-szekelyfoldi-telepulesen-gyultak-ki-az-ortuzek-az-autonomiaigeny-jelekent.html
https://www.origo.hu/itthon/20191027-tobb-mint-nyolcvan-szekelyfoldi-telepulesen-gyultak-ki-az-ortuzek-az-autonomiaigeny-jelekent.html
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Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely 

szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg.  

 

Novák Katalin államtitkár: „A lelki kapcsolódás a külhoni magyarokhoz örökre 
megmarad”  
2019. október 25. – maszol.ro 

A magyar kormány számára elsődleges, hogy Erdélyben a magyar gyerekek a tanulmányaikat 

anyanyelvükön végezhessék, magyar közösségekben élhessenek, és ehhez próbál a lehető 

legtöbb támogatást megadni – nyilatkozta a Maszolnak a Köldökzsinór programról Novák 

Katalin. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral a kolozsvári látogatásakor készítettek 

interjút.  

 

Már 12 000 külhoni és anyaországi diák kapcsolódott be a Határtalanul! 
középiskolai vetélkedőbe 
2019. október 25. – MTI, kormany.hu, Ma7.sk, Körkép, Felvidek.ma 

A Határtalanul programhoz kapcsolódó, október 1-jén indult verseny első része egy online 

vetélkedő, amelynek keretében földrajzi, történelmi, irodalmi, természettudományi és 

nemzetpolitikai kérdésekből álló tesztet tölthetnek ki külhoni és anyaországbeli osztályok. Az 

online vetélkedő óriási érdeklődés mellett zajlik: már több mint 12 000 külhoni és 

anyaországi diák csatlakozott a játékhoz. A jelentkezés az érdeklődők számára továbbra is 

nyitott: november 1-je éjfélig lehet még jelentkezni az első fordulóra. Az első, online rész 

eredményhirdetésére novemberben kerül sor, amelyet a középdöntő követ. A középdöntő 

keretében a régiók legsikeresebb osztályaihoz ellátogat a Határtalanul! csapata, hogy értékes 

ajándékokkal jutalmazza az elődöntő legjobbjait és személyes, játékos vetélkedőn tegye 

próbára a diákok tudását. 

 

Pásztor István: a tömeggyilkosságokra való emlékezés része a vajdasági magyar 
emlékezetnek 
2019. október 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, Promenad 

A vajdasági magyarokat ért tömeggyilkosságról, atrocitásokról való emlékezés része a 

vajdasági magyar emlékezetnek, és kötelességünk, hogy őrizzük az áldozatok emlékét, lerójuk 

kegyeletünket, átadjuk a következő nemzedékeknek ezt a tudást, az emlékezés belső feladatát 

és felelősségét – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

vasárnap Csúrogon, ahol az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek. A 

magyarságot ért megtorlások, a csúrogi, zsablyai, mozsori magyarok elűzése, a községekből 

való örök kitiltása a magyar, mint bűnös nemzet fogalmának életben tartását szolgálta. „A 

jeltelen tömegsírokban, szeméttelepeken, agyaggödrökben elföldelt áldozatok mártíromsága, 

azok mártíromsága, akiknek a Tisza lett jeltelen sírja, nem fokozható. A bosszúért lihegők 

vagy a parancsra cselekvők által elkövetett tömeggyilkosságok nem fokozhatóak” – 

hangsúlyozta Pásztor István. 
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https://ma7.sk/kozelet/hethatar/mar-12-000-kulhoni-es-anyaorszagi-diak-kapcsolodott-be-a-hatartalanul-kozepiskolai-vetelkedobe
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/mar-12-000-kulhoni-es-anyaorszagi-diak-kapcsolodott-be-a-hatartalanul-kozepiskolai-vetelkedobe
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/10/27/pasztor-istvan-a-tomeggyilkossagokra-valo-emlekezes-resze-a-vajdasagi-magyar-emlekezetnek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/10/27/pasztor-istvan-a-tomeggyilkossagokra-valo-emlekezes-resze-a-vajdasagi-magyar-emlekezetnek
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A kárpátaljai szülőföldön maradás napját tartották Beregszászon 
2019. október 26. – MTI, hirado.hu, Promenad, Demokrata, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

A magyar identitást erősítő zarándoklattal, kulturális és művészeti programokkal, 

előadásokkal színesítve tartotta meg hagyományteremtő céllal a kárpátaljai szülőföldön 

maradás napját szombaton, Beregszászon a helyi fiatalok által kezdeményezett Mozgalom a 

kárpátaljai szülőföldért. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában tartott 

záróünnepségen mondott köszöntőjében beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát–medencei 

Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos fontosnak nevezte, hogy 

Kárpátalján magyar fiatalok mozgalmat indítottak a szülőföldjükért, amelynek keretében 

megszervezték a kárpátaljai szülőföldön maradás napját. Azt szeretnénk, ha Kárpátalját nem 

hagynák el a magyarok, sem pedig a magyarokkal évszázadok óta békében együtt élő többi 

nemzetiség. A mindennapi megélhetés nehézségei miatt ugyanis fennáll a régió kiürülésének 

veszélye – emlékeztetett. 

 

Ötpárti egyeztetés után: nem reménytelen a magyar megegyezés 
2019. október 25. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az MKP meghívására a párt pozsonyi székházában egyeztettek a felvidéki magyar pártok 

küldöttségei. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke elmondta, október 28-án, 

hétfőn folytatják a ma megkezdett tárgyalásokat. A találkozó házigazdája újra az MKP lesz - 

hangsúlyozta Őry. Az MKP a Ma7.sk-hoz eljuttatott sajtóközleménye úgy fogalmaz: a párt 

érdeke, hogy a felvidéki magyarság számára hiteles politikai képviseletet biztosítson. Az MKP 

kiemelt célkitűzésének tartja, hogy a következő kormány a Smer, az SNS és az ĽSNS nélkül 

alakuljon meg - folytatódik a párt nyilatkozata. Az egységes magyar képviselet kialakítása 

során arra törekednek, hogy annak minden résztvevő pártja megőrizhesse identitását és 

értékrendjét. Ugyanakkor a tárgyalásokon is hangsúlyozták, az általuk szorgalmazott ötpárti 

együttműködés személyi konzekvenciák nélkül nem valósulhat meg - zárul az MKP 

kommünikéje 

 

A mosonmagyaróvári sortűz 63. évfordulójára emlékeztek 
2019. október 26. – MTI, Hír TV, M1, Origo, Magyar Nemzet  

1956 és a mosonmagyaróvári sortűz emlékeztessen arra, hogy a szabadság olyan törékeny 

dolog, amelyet bármikor elveszthetünk, ha nem vigyázunk rá - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a mosonmagyaróvári sortűz 63. 

évfordulóján tartott megemlékezésen. Potápi Árpád János a határőrlaktanyánál, ahol a 

forradalom idején több mint százan vesztették életüket, amikor a laktanyából fegyvertelen 

tüntetők közé lőttek, elmondta, hogy azok, akik 1956. október 26-án békésen vonultak utcára, 

egy szabad világ eljövetelében hittek, amely leszámol a kommunizmussal, az elnyomással és 

az "évtizedes hazánkra boruló sötétséggel". Békések voltak, de tettre készek, mert nem 

akartak többé félni, némán megalkudni - fogalmazott. Hozzátette, hogy a helyi kommunista 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kormagyar-otparti-egyeztetes-a-valasztasi-egyuttmukodesrol
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-mosonmagyarovari-sortuz-63-evfordulojara-emlekeztek-2489397
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rezsim képviselői azt adták válaszul, amelyhez a legjobban értettek: gyáván, erőszakkal 

mészárolták le az embereket, a felszabadult ünneplés helyére, percek alatt halálhörgés és 

félelem költözött. Máig nem tudjuk az áldozatok pontos számát, de száznál is többen 

vesztették életüket a vérengzésben - mondta. 

 

Őrtüzet gyújtottak a székelyek melletti kiállást jelképezve Budafok-Tétényben 
2019. október 27. – MTI, hirado.hu   

Ötödik alkalommal gyújtottak őrtüzet a székelyek melletti kiállást jelképezve Budapest XXII. 

kerületében, Budafok-Tétényben vasárnap. Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a rendezvényen hangsúlyozta: az egyes nemzetrészek felelősséggel 

tartoznak egymásért, az anyaország polgárai pedig különös felelősséggel tartoznak a határon 

túli magyar közösségekért. Támogatni kell követeléseiket, erőfeszítéseiket, amelyek sorában 

kiemelkedő helyet foglal el közösségi önkormányzatiságra való törekvésük - fogalmazott. 

Kiemelte: a székelyek törekvései amellett, hogy "békés és erőszakmentes természetűek", teljes 

mértékben legitimek, teljes mértékben összhangban állnak a demokrácia, az európai, illetve a 

nemzetközi jog alapelveivel. Németh Zsolt kitért a nemzeti régiók ügyében indított európai 

polgári kezdeményezésre, amelyhez 2020. május 7-éig kell egymillió aláírást összegyűjteni az 

Európai Unió legalább hét országából. A székelyek mellett a baszkok, a katalánok, a 

korzikaiak, a bretonok, a dél-tiroliak és a vallonok - Európa nemzeti régióinak képviselői - 

közösen léphetnek fel azért, hogy a nemzeti régióknak adják meg az őket megillető jogot az 

EU-ban - emelte ki a fideszes politikus. 

 

Lerótt tartozás: átadták Kökösben a Rómer Flóris-terv keretében felújított 
unitárius templomot 
2019. október 27. – Krónika 

A Kovászna megyei Kökösben átadták a magyar állam által finanszírozott Rómer Flóris-terv 

keretében felújított, több mint nyolcszáz éves unitárius templomot. A vasárnapi avatáson 

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke tartott hálaadó istentiszteletet, a 

felújított templomot pedig Földváry Gábor, a Miniszterelnökség örökségvédelmi ügyekért 

felelős miniszteri biztosa adta át. Földváry Gábor miniszteri biztos a rendezvény után az MTI-

nek úgy nyilatkozott: úgy tekinti, hogy a templom felújításához nyújtott segítséggel a magyar 

nemzet törlesztette a kökösiekkel szembeni adósságát. Felidézte: 170 évvel ezelőtt a 

forradalom és szabadságharc idején a kökösiek a magyar szabadságért felajánlották 

harangjaikat az ágyúöntő Gábor Áronnak, aki épp a falu határában esett el a csatában. Úgy 

vélte: a nemzet tartozott azzal, hogy ezt meghálálja. 

 
Mezei János azt szeretné, ha Bekéék szabadon engedéséhez kötné az RMDSZ a 
leendő román kormány támogatását 
2019. október 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 
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Az MPP szerint az RMDSZ-nek a székelyföldi terrorperben börtönbüntetésre ítélt Beke István 

és Szőcs Zoltán szabadlábra helyezését kellene feltételül szabnia a Ludovic Orban vezette 

román kormány támogatásához. Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke nyílt levelet 

intézett pénteken Kelemen Hunor RMDSZ-elnökhöz, amelyben kifejtette, szerinte milyen 

kikötéssel kellene megszavaznia a szövetségnek a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) leendő 

kabinetjét. Az MPP vezetője úgy véli, a bukaresti kormányalakításról zajló egyeztetések 

alapján megállapítható, hogy a PNL nem képes megszerezni a szükséges parlamenti 

szavazatokat az RMDSZ támogatása nélkül. Ennek kapcsán a polgári alakulat – amelyet 

együttműködési megállapodás fűz az RMDSZ-hez – hiányolja, hogy az RMDSZ nem vetette 

fel a kormányalakításról szóló tárgyalások során néhány, a magyarság számára égető 

probléma megoldásának követelését. Ennek rendjén Mezei emlékezteti Kelement, hogy Beke 

István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két székelyföldi 

aktivistája jelenleg börtönbüntetését tölti a székelyföldi terrorperben kiszabott ítélet nyomán. 

 

Borboly Csaba az úzvölgyi román megemlékezésről: Ne üljünk fel a 
provokációknak! 
2019. október 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Gergely András, Csíkszentmárton 

polgármestere közös nyilatkozatot tett a román hadsereg napja alkalmából péntekre tervezett 

úzvölgyi esemény kapcsán, amelyben arra kérik az embereket, hogy ne üljenek fel a 

provokációnak - olvasható Hargita Megye Tanácsának közleményében. Az elöljárók közös 

levélben fordultak Dormánfalva polgármesteréhez október 24-én, arra kérve a Bákó megyei 

város vezetőjét, hogy garantálja: nem lesznek rongálások a temetőben, biztosítják a sírokat a 

Román hadsereg napjára, október 25-re szervezett eseményen. „Úzvölgye érzékeny témává 

vált nemcsak a magyar, hanem a román közösség számára is” – hívják fel a figyelmet a levél 

aláírói, hangsúlyozva, hogy a provokáció egyik fél részéről sem kívánatos, sőt, rendkívül 

kártékony, a helyzet megoldása pedig csakis jogi úton, a megyehatár vitájának rendezésével 

lehetséges.  

 

Fejér László Ödönt újraválasztották az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének élére 
2019. október 25. – transindex.ro 

Fejér László Ödönt újraválasztották az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének élére október 24-én, 

csütörtökön a Kézdiszentléleken megtartott széki tisztújító gyűlésen. Dimény Zoltán, Bereck 

község polgármesterének további négy évre szavazott bizalmat ügyvezető elnöki tisztségbe a 

több, mint 160 küldött - tájékoztat az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

sajtóirodája. „Tömören fogalmazva: dolgoztunk legjobb tudásunk és belátásunk szerint. 

Öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy szenátorként is, mindig számíthattam a 

szűkebb csapatomra, és minden egyes emberre, akihez fordultam. Ez a csapat szolidaritást 

vállalt közössége iránt, összefogott és összezárt, amikor közös ügyeket kell támogatni vagy 

felkarolni” - mondta az eseményen Fejér László Ödön szenátor az elmúlt öt év 

tevékenységéről. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57298&borboly_csaba_az_uzvolgyi_roman_megemlekezesrol_ne_uljunk_fel_a_provokacioknak!
http://itthon.transindex.ro/?hir=57298&borboly_csaba_az_uzvolgyi_roman_megemlekezesrol_ne_uljunk_fel_a_provokacioknak!
http://itthon.transindex.ro/?hir=57297
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Dormánfalva polgármestere kitüntette Úzvölgyében a júniusi temetőfoglalókat 
2019. október 25. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Bihari Napló 

Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Dormánfalva polgármestere pénteken azoknak, 

akik június 6-án a magyarok élő láncát megkerülve elsőkként jutottak be az úzvölgyi 

katonatemetőbe, és annak az ortodox papnak is, aki az erőszakos temetőfoglalás után 

felszentelte a román hősök parcelláját. Pénteken, a román hadsereg napja alkalmából 

ugyanazok a nacionalista szervezetek tartottak megemlékezést az úzvölgyi katonatemetőben, 

amelyek június 6-án felvonultak a környék katonatemetőinél, és erőszakkal behatoltak a 

magyarok által élő lánccal védett úzvölgyi katonatemetőbe. A pénteki megemlékezés azonban 

már kizárólag az úzvölgyi katonatemetőre korlátozódott.  

 

EMNP-tisztújítás: a törvényszék elutasította az elnök megválasztását vitató 
keresetet 
2019. október 25. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A Kolozs Megyei Törvényszék első fokon elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

márciusi tisztújító küldöttgyűlésén egy szavazattal alulmaradt elnökjelölt óvását. Az ítélet 

kivonatát pénteken tették közzé a bíróságok portálján. Az ítélet szerint Soós Sándor nem 

illetékes az EMNP elnökválasztása ügyében. Soós, amikor bejelentette, hogy bíróságon 

támadta meg a tisztújító küldöttgyűlés határozatait, azt is közölte, hogy kilépett a pártból. A 

csütörtöki tárgyaláson az EMNP ügyvédje erre hivatkozva érvelt amellett, hogy Soós Sándor 

már nem érdekelt a párt ügyeiben, így a választás eredményét sem kifogásolhatja.  

 

Fontos előrelépés történt az úzvölgyi temető ügyének megoldásában  
2019. október 26. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Fontos előrelépésnek számít az úzvölgyi temető körül kialakult vitában, hogy a Bákó megyei 

prefektus, Valentin Ivancea két keresetet indított a közigazgatási bíróságon. Ezekben 

megtámadta a dormánfalvi tanács által kibocsátott 69/2019-es építkezési engedélyt, illetve 

két tanácshatározatot – közölte vasárnap Hargita Megye Tanácsának sajtóirodája. A 

prefektus által megtámadott két határozattal a város magánvagyonából annak közvagyonába 

helyezte át a temetőt annak ellenére, hogy az korábban sem képezhette a város közvagyonát, 

lévén – rendeltetéséből fakadóan - közterület. A város tulajdonjogszerzése – a temető leltárba 

vétele – már alapjaiban törvénytelen volt, így a közvagyonba való áthelyezéssel ugyancsak 

illegálisan, mindenféle jogcím nélkül szerzett látszólagos tulajdonjogot – emlékeztet a 

közlemény.  

 

Merőben másképpen képzeli el az államfő hatásköreit Kelemen Hunor és 
Theodor Paleologu  
2019. október 26. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ és a Népi Mozgalom Párt (PMP) államfőjelöltjei egyetértenek abban, hogy 

alkotmánymódosításra van szükség, viszont ezt merőben másképp képzelik el - derült ki az 

Ismerd meg a jelölted című nyílt választási vitából, amelyet szombaton szerveztek Iaşi-ban a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57306
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118062-emnp-tisztujitas-a-torvenyszek-elutasitotta-az-elnok-megvalasztasat-vitato-keresetet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118062-emnp-tisztujitas-a-torvenyszek-elutasitotta-az-elnok-megvalasztasat-vitato-keresetet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/118071-fontos-el-relepes-tortent-az-uzvolgyi-temet-ugyenek-megoldasaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118087-mer-ben-maskeppen-kepzeli-el-az-allamf-hataskoreit-kelemen-hunor-es-theodor-paleologu
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118087-mer-ben-maskeppen-kepzeli-el-az-allamf-hataskoreit-kelemen-hunor-es-theodor-paleologu
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romániai ifjúsági mozgalom vezetői. Kelemen Hunor kérdésre válaszolva azt mondta, hogy 

parlamentáris és nem félprezidenciális rendszerre lenne szükség.  

 

Bernády-díj a székelység történetírójának 
2019. október 26. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhely egykori városépítő polgármesterének kultuszát megidéző Bernády Napok 

ezúttal is gálaműsorral és díjazással ért véget. Idén a Bernády-díjat a 80. életévét ünneplő 

tudós, levéltáros, Pál-Antal Sándor kapta, a közönséget pedig Udvaros Dorottya, az ismert 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő szórakoztatta. 

 

Ismét felcsendül Mága Zoltán hegedűje Erdélyben 
2019. október 27. – Krónika 

Tizenegy erdélyi templomban ad koncertet októberben és novemberben Mága Zoltán Prima 

Primissima-díjas magyar hegedűművész – a fellépések bevételét jótékony célra fordítják. A 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett művész az RMDSZ nőszervezete 

kezdeményezésére indul erdélyi turnéra, amelynek első állomása a nagyváradi rogériuszi 

református templom lesz, ahol október 29-én 18 órától lép fel. 

 

Hamarosan elkészül a Márton Áron Kulturális Központ épülete 
2019. október 27. – szekelyhon.ro 

Decemberben várhatóan lezárul a Csíkszeredában épülő Márton Áron Kulturális Központ 

kivitelezésének első szakasza. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiuma 

melletti területen álló új létesítmény addigra kívül teljesen, belül pedig részben elkészül, 

illetve a külső nyílászárók is a helyükre kerülnek. Az épületben többek között egyházi 

intézmények számára irodákat, illetve konferenciatermet, tanári lakásokat alakítanak ki. 

Továbbá egyházművészeti és Márton Áron néhai püspökkel kapcsolatos kiállítások 

bemutatására alkalmas felület is helyet kap a létesítményben. A kulturális központot 

ugyanakkor a tervek szerint összekötik a Segítő Mária Gimnázium bentlakásával. 

 

Székely, lengyel, szlovák és magyar zászló eltávolítását „harcolta ki” alapfokon 
Tanasă 
2019. október 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Két háromszéki község – Ozsdola és Zágon – ellen nyert alapfokon a Bukaresti 

Törvényszéken Dan Tanasă. A hivatásos feljelentő az általa alapított Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület nevében indított pereket a két község polgármestere ellen. Tanasă blogján 

arról számol be, hogy mindkét esetben alapfokon számára kedvező döntés született. Az 

ozsdolai önkormányzatot azért perelte be, mert felszólítására nem távolították el a község 

központjában a Hősök emlékműve elé már hat évvel ezelőtt az Ozsdolai Székely Tanács által 

felhúzott székely zászlót. Zágon község ellen azért perelt Tanasă egyesülete, hogy távolítsák 

ellen a községháza bejáratától a település zászlóját, a díszteremből pedig a testvértelepülések 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bernady-dij-a-szekelyseg-tortenetirojanak
https://kronikaonline.ro/szines/ismet-felcsendul-maga-zoltan-hegeduje-erdelyben
https://szekelyhon.ro/aktualis/hamarosan-elkeszul-a-marton-aron-kulturalis-kozpont-epulete
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-lengyel-szlovak-es-magyar-zaszlo-eltavolitasat-bharcolta-kir-alapfokon-tanas
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-lengyel-szlovak-es-magyar-zaszlo-eltavolitasat-bharcolta-kir-alapfokon-tanas
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tiszteletére kitett országzászlókat. A bíróság alapfokú döntése értelmében minden zászlót el 

kell távolítani, csak Románia és az Európai Unió lobogója maradhat. 

 

Gyertyagyújtás az autonómiáért 
2019. október 27. – szekelyhon.ro 

Több száz gyertya lángja lobbant fel Székelyudvarhelyen, a Dávid Ferenc téren vasárnap 

délután: Székelyföld körvonalát jelölték meg mindazok, akik a Székely Szabadság napján 

ünnepeltek. Ez alkalomból a térség több településén is őrtüzeket gyújtottak, azt üzenve, hogy 

Székelyföld létezik. A Bethlen-negyedben tartott eseményen mintegy százan vettek részt, 

felszólalt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Közép-Erdélyért felelős régióelnöke és Bíró Edith házigazda, az SZNT helyi 

szervezetének vezetője. 

 

Idén is őrtüzekkel erősítették meg az autonómia melletti elkötelezettségüket 
2019. október 27. – szekelyhon.ro 

Immár hagyományosan minden évben október utolsó vasárnapján őrtűz gyújtásával hívják 

fel a figyelmet a székely autonómiatörekvésekre. Vasárnap Székelyföld több településének 

központjában, illetve azok határában gyúltak fel a lángok 17 óra 30 perckor, hogy a helyi 

közösségek idén is megerősítsék az autonómia melletti elkötelezettségüket.  

 

Megtiszteltetés és kihívás egyben – Magyarország a pozsonyi Bibliotéka 
Könyvvásár díszvendége 
2019. október 25. – Felvidék Ma 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén sajtóértekezlet keretében jelentették be, hogy a 

pozsonyi Incheba vásárközpont területén november 7-től 10-ig tartó Bibliotéka Könyvvásár 

díszvendége Magyarország lesz. A sajtótájékoztató bevezetőjében Molnár Imre, a Pozsonyi 

Magyar Intézet igazgatója hangsúlyozta, díszvendégnek lenni megtiszteltetés és kihívás is 

egyben, s Magyarország ezeknek minden bizonnyal eleget is tesz ezen a rangos rendezvényen. 

Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete beszédében elmondta, hogy Magyarország és 

Szlovákia között egyre több a kapcsolódási pont, amely mélyíti egymás megismerését és 

elfogadását. A könyvvásár mindig ünnep, a nagykövet úr ezt érzékelte már egyetemista 

korában is, amikor a budapesti könyvhetek idején igyekeztek megvásárolni valamennyi, 

akkor kiadott kötetet. És úgy véli, ezzel ugyanígy van Szlovákia lakossága is, örülnek, ha 

kézbe vehetik a még szinte nyomdaszagú könyveket. 

 

Most-Híd: A hathatós politizáláshoz szükség van a megegyezésre 
2019. október 26. – Ma7.sk 

A Most-Híd meg van arról győződve, hogy a hathatós széleskörű munkához szükség van az 

MKP-val való megegyezésre, mivel az MKP nagyon erős háttérrel rendelkezik a régiókban. A 

parlamenti párt ezt pénteken mondta el a TASR hírügynökségnek, a magyar pártok 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyagyujtas-az-autonomiaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-is-ortuzekkel-erositettek-meg-az-autonomia-melletti-elkotelezettseguket
https://felvidek.ma/2019/10/megtiszteltetes-es-kihivas-egyben-magyarorszag-a-pozsonyi-biblioteka-konyvvasar-diszvendege/
https://felvidek.ma/2019/10/megtiszteltetes-es-kihivas-egyben-magyarorszag-a-pozsonyi-biblioteka-konyvvasar-diszvendege/
https://ma7.sk/kozelet/most-hid-a-hathatos-politizalashoz-szukseg-van-a-megegyezesre
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találkozója után, hozzátéve, hogy várják a hétfői tárgyalást. A Most-Híd számára elsődleges 

cél, hogy a nemzeti kisebbségek és a régiók képviseletet kapjanak a parlamentben a 

választások után is. Ravasz Ábel úgy fogalmazott, ha nem a megoldást keresik majd a pártok, 

akkor veszélybe kerül a kisebbségek parlamenti képviselete. Sólymos László szerint arra kell 

összpontosítani, ami a pártokat összeköti, és nem arra, ami szétválasztja őket. 

 

A Csemadokra mindig számíthat a közösség 
2019. október 26. – Felvidék Ma 

Koszorúzási ünnepséggel vette kezdetét a Csemadok Galántai Területi Választmánya által 

szervezett ünnepség október 25-én Galántán, melyen a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség elmúlt hét évtizedére emlékeztek. A koszorúzás a Csemadok 

galántai székházának falán elhelyezett emléktáblánál és a kopjafáknál zajlott. Az ünnepség a 

Szózat közös eléneklésével kezdődött, ahol ünnepi köszöntőt Görföl Jenő, a Csemadok 

országos titkára mondott. Kiemelte: amikor 1949-ben megalakult a szervezet, majd az 

alapszervezetek, akkor mindenki együtt tudott dolgozni, félre tudták tenni a 

nézetkülönbségeket, együtt tudtak dolgozni a kultúra és a magyar anyanyelv érdekében a 

Galántai és a Vágsellyei járásban is. A koszorúzási ünnepségen közreműködött a Galántai 

Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkara. Az emlékezés virágainak elhelyezése után a közösség 

közösen elénekelte nemzeti imánkat. 

 

Jó programmal növelhető a tábor 
2019. október 27. – Ma7.sk 

Rákóczi Krisztián dunaszerdahelyi születésű fiatalember. Jogi és politológiai tanulmányokat 

végzett Budapesten, jelenleg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Krisztián a Bethlen 

Gábor Alap keretében működő intézetben a felvidéki magyar politikát kutatja. 

Nagymegyeren, a kilencedik Önkormányzati Szabadegyetemen azt kérdeztük tőle, hogyan 

látja az elkövetkező parlamenti választásokon a honi magyarság esélyeit. (Az interjú október 

18-án készült. Bár  azóta sok minden változott, a beszélgetés ennek ellenére hordoz 

tanulságokat.) 

 

Tájházat adtak át Ipolyvisken 
2019. október 27. – Ma7.sk 

2019. október 26-án ünnepélyes keretek között, régiség- és fényképkiállítás megnyitásával 

adták át az ipolyviski tájházat. A ház, amelybe nemsokára belépünk, egy olyan kornak állít 

emléket, amelyben nagy súlya volt a kimondott szónak, a tetteknek, a figyelemnek és a 

hagyományoknak – hangzott el a köszöntőben, mely során Baka Anita kiemelte, hogy a tájház 

udvarán összegyűlt érdeklődők között is vannak olyanok, akik gyermekként hasonló házban 

éltek, s akik számára éppen ezért a kiállított tárgyak is ismerős használati eszközök lehetnek. 
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https://felvidek.ma/2019/10/a-csemadokra-mindig-szamithat-a-kozosseg/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/jo-programmal-novelheto-a-tabor
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MKDSZ: A feltételszabás akadályozza a megegyezést és veszélybe sodorja az 
érdekképviselet megőrzését 
2019. október 27. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség konzekvensen képviseli és képviselte a pénteki 

ötpárti egyeztetésen is azt az álláspontját, amely szerint a két nagyobbik párt együttműködése 

nélkül az előttünk álló választásokon nem lehet sikeres a magyarság - írja közösségi oldalán 

az MKDSZ. Az MKDSZ a Facebookon szombat este közzétett közleményében azt írta: "Nem 

hisszük, hogy a káderezés, vagyis a mások irányába támasztott személyi feltételek szabása a 

széleskörű együttműködést szolgálja. Inkább a széleskörű együttműködés meghiúsításának 

egyik eszköze! Az MKDSZ a szélsőségesen nacionalista ĽSNS-vel és a kommunistákkal 

elképzelhetetlennek tartja az együttműködést, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a 

magyarság politikai mozgásterének esetleges további szűkítése nem szolgálja a magyarság 

érdekeit, gyengíti kormányzati potenciálját." 

 

Felmérés - A Híd és az MKP sem jutott volna be a parlamentbe októberben 
2019. október 27. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Ha október közepén tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer-SD párt nyert volna a 

szavazatok 22 százalékát szerezve meg. A második helyen a Progresszív Szlovákia – Együtt 

(Progresívne Slovensko – Spolu) pártkoalíció végzett volna 11%-kal, a harmadikon pedig az 

ĽSNS több, mint 10 százalékkal. Ez a Focus ügynökség Markíza TV számára elkészített 

aktuális felmérésének eredményeiből derül ki, melyet 1021 válaszadó bevonásával készítettek 

el. A felmérés eredménye szerint a parlamentbe még hat párt és mozgalom jutott volna be. 

Andrej Kiska Az Emberekért (Za ľudí) elnevezésű pártjára 9% szavazott volna, a Sme rodina 

7%-os, az SNS és a KDH pedig nem egész 7%-os eredményt ért volna el. Az OĽaNO 6%-kal, a 

SaS 5,2%-kal került volna be a parlamentbe. 

 

Fordulópont! Íme, a kormányváltásra készülő PS/Spolu magyar nyelvű 
választási programja 
2019. október 27. – Körkép 

Ha az ellenzék győz Szlovákiában a 2020-as parlamenti választásokon, a jelenlegi felmérések 

szerint a kormányfőt a PS/Spolu adhatja.   A Michal Truban vezette, jellemzően baloldali, 

liberális értékrenddel rendelkező Progresszív Szlovákia (PS) és a Miroslav Beblavý képviselte 

jobbközép Spolu (Együtt) az elmúlt hónapokban a felvidéki magyarok felé is nyitott. A PS 

magyar tagozatot hozott létre, és a Körkép.sk információi szerint hasonló lépésre készül a 

Spolu is.   A két párt a napokban közzétette magyar nyelvű választási programját.   „Egy 

nyitott és összetartó társadalmat akarunk létrehozni, amelyben mindenkinek joga van teljes 

értékű és méltó életet élni. Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy a kisebbségek teljes 

értékű tagjai legyenek társadalmunknak, amelyet mindnyájan, közösen alkotunk“ – 

fogalmazzák meg célkitűzéseiket. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/27/mkdsz-a-feltetelszabas-akadalyozza-a-megegyezest-es-veszelybe-sodorja-az-erdekkepviselet-megorzeset
https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/27/mkdsz-a-feltetelszabas-akadalyozza-a-megegyezest-es-veszelybe-sodorja-az-erdekkepviselet-megorzeset
https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/27/felmeres-a-hid-es-az-mkp-sem-jutna-be-a-parlamentbe
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/10/27/fordulopont-ime-a-kormanyvaltasra-keszulo-ps-spolu-magyar-nyelvu-valasztasi-programja/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/10/27/fordulopont-ime-a-kormanyvaltasra-keszulo-ps-spolu-magyar-nyelvu-valasztasi-programja/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 28. 
11 

 

1956-os megemlékezés Hertelendyfalván 
2019. október 27. – Vajdasag.ma 

Az ’56-os forradalomról és szabadságharcról emlékeztek meg Hertelendyfalván a Tamási 

Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületben tegnap délután. A program 16 órakor 

dokumentumfilm-vetítéssel kezdődött, ezt követően pedig történelmi előadást hallgathattak 

meg a jelenlévők. Kudlik Zoltán, a Nagy Imre Társaság országos elnökségének tagja, valamint 

a szabadkai Nagy Imre Társaság elnöke, A forradalom vajdasági emlékezete címmel tartott 

előadást. 18 órától a helyi Tamási Áron SzMME tagjainak ünnepi műsora következett. 

Temerini citeramuzsikát hallhattunk Kemény József előadásában, majd az egyesület gyermek 

néptánccsoportjának tagjai olvastak fel, illetve szavaltak. Az ünnepi műsort a magyar és a 

székely himnusz közös eléneklése keretezte. 

 

Topolya: "A szerelem, a zene és a szárma nem ismer határokat" 
2019. október 27. – Vajdasag.ma 

Idén hetedszer szerveztek Szármafesztivált Topolyán. Az előző években is a község 

leglátogatottabb rendezvénye volt, akárcsak ezúttal, korábban is mindig több ezren látogattak 

ki a helyszínére. A szervezők szombaton és vasárnap is, október 26-án és 27-én is várják 

azokat az érdeklődőket a Vásártéren, akik szeretik a szármát, a jó zenét, vagy szeretnének 

szórakozni, kikapcsolódni. 

 

Kishegyes 250: Egy negyed évezredes faluról az értékmentés szándékával, a 
teljesség igénye nélkül 
2019. október 27. – Vajdasag.ma 

A tűzoltóotthon zsúfolásig megtelt nagytermében mutatták be a Kishegyes 250 című 

kiadványt, melyet a falu újratelepítésének negyed évezredes évfordulója alkalmából 

jelentettek meg. A szerzők egyfajta értékmentés szándékával és a teljesség igénye nélkül 

állították össze a kötetet, mely egy sajátos kordokumentum. 

 

Mert csillag ég, hasad a hajnal 
2019. október 27. – Pannon RTV 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a tornyosi Művelődési Házban. 

Néptáncosok, hegedűművész, verselők és kórus is fellépett az alkalmi megemlékezésen, 

amelyet a helyi Herőce Polgárok Egyesülete és a helyi közösség az idén már hatodik éve 

szervez közösen. 

 

Rákóczi-szobor Tóthfaluban 
2019. október 27. – Magyar Szó 

Ünnepélyes keretek között avatták fel szombaton II. Rákóczi Ferenc szobrát Tóthfaluban. A 

törökbecsei Ambrus Imre művész által készített, életnagyságú szobor nagy sikert aratott, 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24301/1956-os-megemlekezes-Hertelendyfalvan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24299/Topolya-A-szerelem-a-zene-es-a-szarma-nem-ismer-hatarokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24298/Kishegyes-250-Egy-negyed-evezredes-falurol-az-ertekmentes-szandekaval-a-teljesseg-igenye-nelkul.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24298/Kishegyes-250-Egy-negyed-evezredes-falurol-az-ertekmentes-szandekaval-a-teljesseg-igenye-nelkul.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/mert-csillag-eg-hasad-hajnal
https://www.magyarszo.rs/hu/4129/vajdasag_magyarkanizsa/210122/R%C3%A1k%C3%B3czi-szobor-T%C3%B3thfaluban.htm
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hiszen a martonosinál jóval nagyobb és szebb műemlék igazi ékköve a községnek, az egyik 

legkisebb településnek a gyöngyszeme, méltó emlékezete a magyarságnak. 

 

Ukrajnában vizsgálja a nyelvtörvényt a Velencei Bizottság küldöttsége 
2019. október 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet   

Ukrajnában folytat vizsgálatot az Európa Tanács Velencei Bizottságának szakértői 

küldöttsége a nyáron életbe lépett, sokat vitatott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatosan - adta 

hírül vasárnap az Ukrajinszka Pravda hírportál. A szakértői látogatás eredményeként a 

Velencei Bizottság véleményt készít a törvény végrehajtásáról, amelyet várhatóan decemberi 

ülésén fogad el a testület. A küldöttséget pénteken fogadta Vaszil Bodnar ukrán 

külügyminiszter-helyettes. A külügyi tárca tájékoztatása szerint a diplomata a megbeszélésen 

hangsúlyozta, hogy a törvényt az ukrán alkotmánynak megfelelően fogadták el, külföldi 

országok tapasztalatai, valamint a Velencei Bizottság korábbi ajánlásai alapján. 

 

Böjte Csaba: Együtt tündérkertté tudjuk tenni a Kárpát-medencét 
2019. október 27. – Kárpáti Igaz Szó 

A Mozgalom a Kárpátaljai Szülőföldért csoport (MKSZ) szervezésében szombaton megtartott 

Kárpátaljai szülőföldön maradás napja elnevezésű programhoz több százan csatlakoztak. A 

nem mindennapi rendezvény fő célja a figyelemfelkeltés volt a kárpátaljai lakosok életére, 

jövőjére, az itthon maradásra. 

 

Izmusok találkozása Beregszászban 
2019. október 27. – karpatalja.ma 

Kárpátaljai magyar képzőművészek tárlata nyílt meg Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának új kiállítótermében október 25-én. Az eseményt a Pro Cultura Subcarpathica 

civil szervezet és konzulátus szervezte. 

 

30 éve szabadon – Filmvetítés a Rákóczi-főiskolán 
2019. október 27. – karpatalja.ma 

Megkezdődött a 30 éve szabadon rendezvénysorozat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán. Az alkalmat Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első 

beosztott konzulja nyitotta meg október 25-én a Fodó-központban. A rendezvény nyitónapján 

a rendszerváltás óta eltelt 30 évet bemutató dokumentumfilmeket tekinthettek meg a nézők. 

 

„30 éve szabadon” – az 1989-90-es rendszerváltásról tartottak konferenciát 
Beregszászban 
2019. október 27. – karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) és Magyarország Beregszászi Konzulátusa 

30 éve szabadon – A magyar rendszerváltás és a külhoni magyarság címmel szervezett 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/10/27/ukrajnaban-vizsgalja-a-nyelvtorvenyt-a-velencei-bizottsag-kuldottsege
https://kiszo.net/2019/10/27/bojte-csaba-egyutt-tunderkertte-tudjuk-tenni-a-karpat-medencet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/izmusok-talalkozasa-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/30-eve-szabadon-filmvetites-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/30-eve-szabadon-az-1989-90-es-rendszervaltasrol-tartottak-konferenciat-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/30-eve-szabadon-az-1989-90-es-rendszervaltasrol-tartottak-konferenciat-beregszaszban/
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konferenciát október 26-án. A rendezvényt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Gross Arnold termében tartották. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 25. – Kossuth Rádió 

 

Ma megkezdődhet az őszinte párbeszéd az összefogásról. Adásunkkal egy időben ültek 

asztalhoz az 5 párt képviselői, hogy a magyar-magyar összefogással megkezdjék a 

tárgyalásokat egy széleskörű közös lista létrehozásáról a februári szlovákiai parlamenti 

választásokra.  

 

Hargita megyében egyeztetett és találkozott a székelyföldi gazdaszervezetek képviselőivel, 

illetve falugazdászokkal Kiss Miklós agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. 

 

A Magyar Birkózó Szövetség és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet három évvel ezelőtt indította 

el az Egy szőnyegen - egy nyelven programot. Ebben  hozták létre a délvidéki Magyarkanizsán 

a Vajdasági Birkózó-akadémiát. A létesítmény ünnepélyes alapkőletétele 23-án volt, melyen 

megjelent Németh Szilárd, a Magyar Birkózószövetség elnöke is.  

 

A családról tartott konferenciát Zentán a Magyar Egészségügyi Társaság. Bő negyed 

évszázaddal ezelőtt alakult meg ez a világ magyar orvosait és egészségügyi dolgozóit tömörítő 

szervezet. Az elmúlt 26 évről beszélt Dr. Galuska Lászlóval, a társaság elnöke. 

 

A szegedi Csonka János szakközépiskola tizenegyedikes diákjai bánságban kirándultak. Mind 

ezt a Rákóczi Szövetség Határtalanul programjában  október 23-a alkalmából kiírt pályázat 

tette lehetővé. A diákok a Bartók Béla líceum vendégei voltak, megismerkedtek Temesvár és 

Buziásfürdő magyar emlékeivel, a rékási pincészettel, és Bartók Béla szülővárosával 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-25_18-02-00&enddate=2019-10-25_18-40-00&ch=mr1
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A régi időket idézte fel az idei Pásztornap is, amelyet a muzslyai hagyományápolók 

szerveztek. Felelevenítették hagyományos állattartást, kiállították az eszközöket, közben 

pásztorételeket főztek, volt birkakiállítás, és pásztorjátékok. 

 

Határok nélkül 

2019. október 26. – Kossuth Rádió 

,,Minden magyar felelős minden magyarért” ezt a Szabó Dezsőtől kölcsönzött gondolatot adta 

Borbély Zsolt Attila politológus legújabb könyve címének. A tudományos igényességgel 

megírt tanulmányokat tartalmazó kötet nemrég Temesváron mutatták be, ahol 

munkatársunk, Lehőcz László először is a címválasztásról kérdezte a szerzőt.  

 

Népszerű a szabadkai Népszínház drámaíró versenye, és ami még fontosabb, hogy értékes 

munkák születnek. Nem egy mű került már színpadra vajdasági és magyarországi 

színházakban is.  Idén 16. alkalommal hirdették meg a szabadkai Népszínház drámaíró 

versenyét, s a két legjobb drámát felolvasó színházi produkcióban mutatják be vasárnap (okt. 

27.) este, a Délvidéki magyar színjátszás napja rendezvénysorozatának részeként. A verseny 

ötletgazdájával, egykori elindítójával, Brestyánszki Boros Rozália dramaturggal, és Körmöci 

Petronellával, a Népszínház magyar társulatának vezetőjével Németh Ernő beszélgetett. 

 

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte október elején Jódal Rózsa verseci származású, 

Újvidéken élő író. Életművéért idén megkapta a rangos Herceg János Irodalmi Díjat, a 

napokban pedig megjelent Az éjszaka megérintése című kötete, ami legjobb novelláiból ad 

válogatást. Jódal Rózsa az a délvidéki író, akinek írásait gyakorlatilag minden 40 év feletti 

vajdasági magyar olvasta már. 1962 és 1989 között a Jó Pajtás gyermeklapban jelent meg 

sorozata, amely egy cserfes, szókimondó diáklányról, Hadaró Jutkáról szólt, s aki generációk 

kedvence volt. Jódal Rózsával Németh Ernő beszélgetett a díjról és az új könyvről. 

 

Hat éve indított népi hangszer- és népdalképzést fiataloknak Kolozsváron a Kallós Zoltán 

Alapítvány azzal a céllal, hogy olyan zenészeket neveljenek ki, akik kellő szakmai tudással 

örökíthetik tovább, és egyre szélesebb közönséggel is megismertetik Erdély népi kultúráját. 

Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Nem a Kallós Alapítványnál tanult, de szívesen jár a a Felvidékre, Partiumba és Erdélybe is az 

aradi Csiky Gergely Főgimnázium új néptáncoktatója. Ettől a tanévtől kezdve a békéscsabai 

Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, Farkas Tamás átvette a stafétát az ugyancsak csabai 

Sztankó Károlytól, aki több mint tíz évig tanította néptáncra az aradi magyar iskolaközpont, 

illetve más kerületi iskolák magyar tagozatosait. Neki és az elkötelezett pedagógusoknak is 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-26_19-05-00&enddate=2019-10-26_19-45-00&ch=mr1
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köszönhető, hogy a magyar iskolában a néptáncoktatás ma már a tanterv része. Pataky Lehel 

Zsolt összeállítása. 

 

A nagyváradi Csillagocska Alapítvány 17. alkalommal rendezte meg a térség 

néptáncegyüttesei számára a Gyermek és Ifjúsági Néptánc Találkozót. A Csillagocska 

Alapítvány égisze alatt jött létre a Csillagocska Zeneóvoda, amelyből egy egész mozgalom 

nőtte ki magát. Az óvodában a gyermekeket a néptánc, a népzene alapjaira is megtanítják. A 

zeneóvoda köré több kórus, néptánccsoport, népdalkör szerveződött a szülőkből, 

nagyszülőkből. Jelenleg több mint 100 kisgyermek jár a zeneóvodába. Azok közül, akik ott 

jártak óvodába, sokan néptáncosok lettek. Sőt! Jó páran most is az óvodában dolgoznak 

oktatóként. Ionescu Nikolett riportja. 

 

Térkép 

2019. október 26. – Duna TV 

 

Új világrekord született Nagyváradon, Sebestyén Kinga nemzetközi kangoo oktatónak 

köszönhetően, akihez csatlakozva több mint 1700-an tartottak szabadtéri edzést a Sebes-

Körös parti város főterén. Ez a sport-forma világszerte rendkívül népszerű, és egyre nagyobb 

tömegeket vonz. 

 

A Hargita megyei Székelykeresztúron több évtizedes hagyománya van a táncoktatásnak, 

számos hagyományőrző csoport népszerűsíti a magyar népzenét és táncot. Például a 

Vadrózsák, amely annak idején iskolai tánccsoportként indult. 

 

A szülőföldjükhöz és anyanyelvükhöz ragaszkodnak - két gyermeküket is az anyanyelv és az 

otthon szeretetére neveli Csizmadia Tímea és Zoltán, akik próbáltak ugyan szerencsét Nagy-

Britanniában, szívük mégis hazahúzta őket a Bodrogközbe.  

 

Negyedik alkalommal szervezte meg az Együtt Nagyberegért civil egyesület a csipkebogyó és a 

beregi szőttes fesztivált. A Beregszász mellett fekvő kárpátaljai magyar település lakói mindig 

is híresek voltak hagyományaikról, de leginkább a szőtteseikről.  

 

A marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub 2002-ben polgári társulásként jött létre. 

Tagjai azóta folyamatosan fejlesztik elméleti és gyakorlati tudásukat, és igyekeznek 

népszerűsíteni eleink harcművészetét, amelyben a hunoknak nem volt párjuk.  

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-10-26-i-adas/
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Kiállítást, vásárt, kézműves foglalkozásokat, és bemutatókat is szerveztek a méztermelők 

Csíkszeredában. A mézfogyasztásra buzdító mézlovagok még a városközpontban is 

felvonultak, hogy minél jobban népszerűsítsék ezt az igen értékes és egészséges bio-

élelmiszert. 

 
 


