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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér: köszönet és elismerés a gyermeküket magyar iskolába írató külhoni 
magyar családoknak 
2018. szeptember 14. – MTI, fidesz.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, PestiSrácok, Lokál, 

Echo Tv 

Köszönetét és elismerését tolmácsolta Kövér László, az Országgyűlés elnöke minden külhoni 

magyar családnak, akik hisznek az anyanyelv megtartó erejében, és gyerekeiket minden 

esetleges nehézség ellenére magyar óvodába és iskolába íratják. Kövér László pénteken a 

Parlamentben a Rákóczi Szövetség "8000 kézfogás a magyar iskolaválasztásért" elnevezésű 

beiratozási programját ismertető rendezvényen úgy fogalmazott: köszönet és elismerés 

minden külhoni magyar pedagógusnak, akik minden nehézség ellenére nemcsak oktatják, 

hanem öntudatos magyaroknak nevelik a rájuk bízott gyerekeket és fiatalokat. Köszönetét és 

elismerését fejezte ki minden magyarországi adófizető polgárnak és intézménynek, mindazon 

társadalmi szervezetnek és önkormányzatnak, akik három évtizede erkölcsi és pénzügyi 

támogatásban részesítik a külhoni magyar oktatást.  

 

Potápi: a kormány legfontosabb feladata, hogy megállítsa a 
népességcsökkenést 
2018. szeptember 14. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők, PestiSrácok, 

Demokrata, Mandiner 

A kormány legfontosabb feladata, hogy megállítsa Magyarország népességcsökkenését - 

mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna 

megyei Varsádon. Potápi Árpád János a település felújított óvodájának és művelődési 

házának átadásán mondott köszöntőjében hozzátette: ennek egyik eszköze, hogy több forrást 

fordítanak a gyermekekre, a gyermekvállalásra, a családok támogatására, akár a bölcsődék és 

óvodák fejlesztésével Magyarországon és a határon túl. Közölte: a kormány a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében  150 új óvodát épít és több mint 400-at újít fel. 

"Ezzel teljessé tesszük azt a munkát, amit az utóbbi nyolc évben kezdtünk el, és a következő 

években is a családok támogatása lesz a legfontosabb tevékenységünk" - jelentette ki. 

 

Óhazából újhazába - Emberi és családi sorsok az emigrációban címmel nyílt 
kiállítás 
2018. szeptember  14. – MTI, Híradó, Webrádió, Magyar Idők, Echo Tv 

Óhazából újhazába - Emberi és családi sorsok az emigrációban címmel nyílt kiállítás a Mikes 

Kelemen Program keretében pénteken a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos 

Levéltárában. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos elmondta: 2010 óta a 

nemzetpolitika a kormányzaton belül magasabb szintre került, azóta intézményes formában 

is kiemelt figyelmet fordítanak nemcsak a Kárpát-medencei magyarságra, hanem arra két és 
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félmillió magyarra, akik a diaszpórában élnek szerte a világon. Felidézte: a Mikes Kelemen 

Programról 2013-ban a magyar diaszpóra tanács döntött, ezt követően indult el a munka, 

amelybe az OSZK és az MNL is bekapcsolódott.  

 

Szilágyi Péter: a hétvégi magyar iskolák megerősítése össznemzeti ügy 
2018. szeptember 16. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Idők, Echo Tv, Hír Tv 

A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák a magyar oktatási hálózat részei, 

fenntartásuk és megerősítésük ezért nem csak a helyi közösségek feladata, hanem 

össznemzeti ügy - mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos vasárnap a Bécsi 

Magyar Iskola tanévnyitó ünnepségén. A Miniszterelnökség közleménye szerint Szilágyi Péter 

a bécsi Collegium Hungaricumban tartott rendezvényen hangsúlyozta, hogy a hétvégi magyar 

iskolák az anyanyelv átadásával hordozható hazát adnak az anyaországon kívül élők 

gyermekeinek. A miniszteri biztos üdvözölte, hogy az osztrák főváros magyar közössége nem 

vesztette el a jövőbe vetett hitet és ragaszkodik a magyarságához. Szilágyi Péter kiemelte 

egyúttal az iskolák támogatására indított pályázati programot. Ebben az évben 100 millió 

forintból 67 diaszpórában működő oktatási intézmény megújulását, programjainak 

megvalósítását támogatta a kormány. 

 

Szili Katalin: közösségeink szülőföldön maradása az egyik legfontosabb 
korparancs 
2018. szeptember 14. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Mandiner, Magyar 

Szó, Webrádió 

Közösségeink szülőföldön maradása az egyik legfontosabb korparancs, annak biztosítása, 

hogy mindenki a szülőföldjén használhassa nyelvét, ápolhassa kultúráját és őrizhesse 

hagyományait - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott pénteken Nagytótfaluban, az 

ötödik Drávaszögi Magyarok Fesztiváljának megnyitóján. 

A dél-baranyai község református templomában megtartott eseményen Szili Katalin azt 

mondta: a kérdés az, hogy meg tudjuk-e tartani a kozmopolitává váló, globális világban 

azokat a sajátosságokat, amelyek csak a mieink, így hagyományainkat, kultúránkat, 

nyelvünket, illetve azt a sokszínűséget, amit Európa nemzetei, népei, közösségei jelentenek. 

Pontosan ezt teszi fesztivált szervező Fontos Vagy Nekünk Egyesület, amikor hat évvel ezelőtt 

létrejött - emelte ki. 

 

Temerin lovasa nyerte a 11. Nemzeti Vágtát 
2018. szeptember 16. – MTI, Híradó, Magyar Szó, Kárpátalja MA, Vajdaság MA, Pannon 

RTV, Transindex, Propeller 

Nagy Arnold, Temerin lovasa Fantázia nevű lován nyerte a 11. Nemzeti Vágta döntőjét 

vasárnap este a budapesti Hősök terén. Nagy Arnold Rózsaszentmárton, Pogány, Füzér és 

Zirc lovasát utasította maga mögé a Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges 

pályán. A 2018 leggyorsabb lovasa címet elnyert 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 
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befutó Kun Ferenc, Rózsaszentmárton lovasa egymillió forintos, a harmadik helyezett Ács 

Linda, Pogány versenyzője félmillió forintos jutalmat kapott, a további két döntős, Füzér és 

Zirc lovasa 300-300 ezer forintot vihetett haza. A Zircet képviselő Molnár Gyöngyi a futam 

során leesett lováról. Mivel Ricárdó bár elsőként, de egyedül ért célba, utolsó helyen végzett.  

 

Oktatnak és hívő emberré nevelnek: megújult a kolozsvári Református 
Kollégium épülete 
2018. szeptember 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

A Kolozsvári Református Kollégium felújított Farkas utcai épületét a főtámogató magyar 

kormány egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárának, 

Soltész Miklósnak a jelenlétében avatták fel vasárnap. A 2016-ban elkezdődött teljes felújítás 

három évig tartott, és kiterjedt az épület valamennyi részére, beleértve a víz-, gáz- és 

villanyhálózatot is, így a kincses város egyik legkorszerűbb magyar kollégiumává vált a Farkas 

utcai iskola. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a templom és iskola 

párhuzamára épített prédikációjában úgy fogalmazott, évezredes története során az erdélyi 

magyarság sokszor érezte úgy, hogy elfogyott körülötte a levegő. Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke szerint nem csak a reformátusoké, hanem minden erdélyi magyar felekezeté az 

iskolafelújítás közös öröme. Soltész Miklós államtitkár világítótoronynak nevezte a 

református kollégiumot, amely megítélése szerint nem csak Kolozsvár, hanem Erdély egyik 

legjobb magyar iskolája. A magyarországi politikus az egyházi oktatás kiemelt szerepét 

hangsúlyozta. 

 

70 év után hazakerülhet 600 ezer, szovjet fogságba hurcolt magyar adata 
2018. szeptember 15. – MTI, karpatalja.ma 

A második világháború időszakában fogságba esett, elhurcolt, mintegy 600 ezer magyar 

állampolgár Oroszországban őrzött levéltári adatainak feltárásáról állapodott meg a Magyar-

Orosz Levéltári Vegyesbizottság a napokban – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(Emmi) szombaton az MTI-vel. A magyar kormány a 2000-es évek eleje óta folyamatosan 

napirenden tartotta a Szovjetunióba hadifogolyként és kényszermunkásként került, mintegy 

600 ezer magyar adatainak megismerését, és erre a vegyesbizottság döntése alapján lehetőség 

nyílik. 

 

A nép ügyvédjéhez fordul az EMNP az elemi iskolákban zajló románnyelv-
oktatás kapcsán 
2018. szeptember 14. – Krónika 

A nép ügyvédjéhez (ombudsmanhoz) fordul az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a román 

nyelv elemi iskolákban történő oktatásáról szóló kormányrendelet kapcsán, ugyanakkor 

lemondásra szólítja fel mind Valentin Popa tanügyminisztert, mind pedig Kovács Irén 
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Erzsébet kisebbségi oktatásért felelős államtitkárt. Az alakulat pénteki közleményében 

leszögezi, alkotmányellenesnek tartja azt a kormányrendeletet, melynek értelmében az elemi 

iskolákban a román nyelvet kizárólag szakképzett román nyelv és irodalom tanárok 

oktathatják. A párt véleménye szerint a rendelet súlyosan diszkriminálja azokat a kisebbségi 

nyelven oktató tanítókat, akik bár rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, mégsem oktathatják 

a román nyelvet. 

 

Szilágy megye magyar alprefektusa is megemlékezett az 1940-es ippi vérengzés 
áldozataira 
2018. szeptember 14. – Krónika 

Az Észak-Erdélybe 1940-ben bevonuló magyar hadsereg által elkövetett vérengzés áldozataira 

emlékeztek pénteken a szilágysági Ippen. A II. bécsi döntés után Észak-Erdélybe bevonuló 

magyar honvédség 78 évvel ezelőtt a faluban 157 helyi román lakost ölt meg. Az Agerpres 

hírügynökség összefoglalója szerint a megemlékezés a helyi temetőben, a kivégzettek sírjainál 

tartott gyászszertartással kezdődött. Végh Sándor, Szilágy megye alprefektusa beszédében 

kijelentette: „biztosan megállapítható, hogy ami akkor történt, sem a román és a magyar 

nemzet viszonyát, sem pedig az e vidéken együtt élő románok és magyarok viszonyát nem 

jellemzi”. Az alprefektus egységre buzdított. „Elsősorban szilágyságiaknak és nem 

utolsósorban embereknek kell lennünk. Nemzeti, vallási vagy politikai hovatartozástól 

függetlenül csak együtt, egymáshoz toleránsan és kölcsönös tisztelettel viszonyulva tudunk 

túllépni a nehézségeken” – idézte az Agerpres az alprefektust. 

 

Támadássorozatot indít Marius Pașcan a katolikus gimnázium ellen 
2018. szeptember 14. – maszol.ro 

Előzetes panaszt nyújtott be a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceum megalapítását előíró miniszteri rendelet ellen Marius Pașcan. A Népi Mozgalom 

Pártja (PMP) Maros megyei képviselője szerint ez csak az első jogi lépés a rendelet 

megsemmisítése érdekében. A politikus egy pénteki sajtótájékoztatón beszélt az új tanévben 

újraindított felekezeti tanintézménnyel kapcsolatos terveiről. Úgy fogalmazott: a parlamenti 

szünet ideje alatt a kormány „túlkapások révén és önkényesen” fogadott el sürgősségi 

rendeleteket, amelyek sértik az oktatási törvényt. „Így alapították meg a Római Katolikus 

Teológiai Líceumot, nevet is adtak az iskolának, bár ez a helyi önkormányzat hatáskörébe 

tartozik, és 6 hónapra ideiglenesen ki is nevezték a vezetőségét. Előzetes panaszt nyújtottam 

be az oktatási minisztériumba és miután a törvény értelmében megérkezik erre a válasz, a 

közigazgatási bíróságon fogom megtámadni a rendeletet” – idézte a politikust az ETV. 

 

Ösztöndíjjal köszönték meg Aradon a magyar oktatás melletti döntést 
2018. szeptember 14. – maszol.ro 

Idén Arad is része a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának. A Kárpát-medence 

külhoni magyar területeinek majdnem egészére kiterjedő kampánnyal a magyar 

iskolaválasztást próbálják motiválni, s egyben honorálni is azoknak a szülőknek a döntését, 

akik az anyanyelvű oktatást választották a gyereküknek. 
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A földtörvény és az új lehetőségek – tájékoztató kampány indul a témában 
2018. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

A földtörvénnyel és telekkönyvi bejegyzésekkel kapcsolatban esetlegesen félreértett, téves, 

vagy félinformációk tisztázásának szándékával szervez tájékoztató kampányt a Magyar 

Polgári Párt (MPP) Erdély-szerte – jelentette be Salamon Zoltán, az MPP ügyvezető elnöke 

csütörtöki, Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint, először csak Hargita 

megyében terveztek körutat, de mivel felhívásuk kapcsán Háromszéktől kezdve Maros 

megyén át Partiumig több településről is tőlük kértek segítséget a témában, ezért úgy 

döntöttek, Erdélyben igyekeznek minden meghívásnak eleget tenni. 

 

Levették a Városháza feliratot Csíkszeredában 
2018. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

A magyar nyelvű Városháza, és a román Primărie feliratokat is levették Csíkszeredában az 

épület homlokzatáról pénteken kora délután. A művelethez egy létrás autóra volt szükség, 

mivel a két felirat magasan, az emelet fölötti részen helyezkedett el. A beavatkozás nem volt 

váratlan, Füleki Zoltán alpolgármester már áprilisban egyértelművé tette, hogy a jogerős 

bírósági ítélet végrehajtása küszöbön áll. A Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC) 2015 novemberében indított pert a felirat eltávolításáért: szerintük 

„a Városháza (románul: Casa Oraşului) felirat elhelyezése törvénytelen, mert nem a Primărie 

román kifejezés magyar megfelelője”. 

 

Nagyváradon tartották a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét 
2018. szeptember 15. – maszol.ro, Krónika 

Szentmisével kezdődött, ünnepi beszédekkel és műsorral folytatódott a romániai magyar 

iskolák ötödik alkalommal megtartott országos tanévnyitó ünnepsége. Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke köszöntő üzenetét az ünnepséget moderáló 

Püsök Julianna tolmácsolta. Semjén Zsolt üzenetében a tudás fontosságára hívta fel a 

figyelmet, és Széchenyi István példáját idézte, aki a nemzet megmaradásáért a tudomány 

embereként tette a legtöbbet. A diákok váljanak kiművelt emberekké a szülőföldön való 

megmaradás érdekében, szólt az üzenet. Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke a pedagógusokat évről évre érő kihívásokról is 

beszélt. Kitért a román nyelv oktatását módosító rendeletre, amelyet „elfogadhatatlannak” 

tart a pedagógusszervezet. Elmondta, állásfoglalásukat eljuttatták az oktatási miniszternek, 

politikusoknak, civil szervezeteknek és a sajtónak egyaránt. 

 

Horváth Anna: álcselekvés, manipuláció és felesleges pénzkidobás a családról 
szóló referendum  
2018. szeptember 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Konzervatív emberként úgy gondolom, hogy a házasság a magukat egymás mellett elkötelezni 

akaró férfi és nő kiváltsága kell maradjon. De a család fogalmáról októberre kiírt 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-foldtorveny-es-az-uj-lehetosegek-n-tajekoztato-kampany-indul-a-temaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/levettek-a-varoshaza-feliratot-csikszeredaban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101758-nagyvaradon-tartottak-a-magyar-iskolak-orszagos-tanevnyito-unnepseget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101758-nagyvaradon-tartottak-a-magyar-iskolak-orszagos-tanevnyito-unnepseget
http://itthon.transindex.ro/?hir=52883&Horvath_Anna_alcselekves_manipulacio_es_felesleges_penzkidobas_a_csaladrol_szolo_referendum
http://itthon.transindex.ro/?hir=52883&Horvath_Anna_alcselekves_manipulacio_es_felesleges_penzkidobas_a_csaladrol_szolo_referendum
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referendumot manipulatív álcselekvésnek, felesleges pénzkidobásnak és társadalmilag káros 

kezdeményezésnek tartom - írja Facebookon közzétett bejegyzésében Horváth Anna, az 

RMDSZ ügyvezető alelnöke, Kolozsvár volt alpolgármestere. Horváth szerint az "ezer sebből 

vérző" Román Alkotmány és romániai társadalom legkisebb baja ma a "család” – egyébként, 

jelenleg is bután kirekesztő - megfogalmazása.  

 

MPP: az egynemű párok életközössége kívül esik a keresztény házasság és 
család fogalomkörén 
2018. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

Támogatja a Magyar Polgári Párt (MPP) azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely 

egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a 

családot. Vasárnap kibocsátott állásfoglalásában a Biró Zsolt vezette alakulat leszögezi, az 

MPP számára a család az élet legtermészetesebb közössége, a társadalom legősibb, alapvető 

eleme, „amely önmagában hordja célját és igazolását”. A párt szerint a társadalom sejtjét a 

férfi és nő házassága révén létrejött család képezi, amely igazodik a teremtés rendjéhez is, 

éppen ezért a család nem minősíthető vissza valamilyen szerződéses érdektársulásra, vagy 

magasabb rendűnek nevezett társadalmi célt szolgáló, annak alávetett egységgé. A Magyar 

Polgári Párt közölte, határozottan kiáll a keresztény házasság és a keresztény család fogalma, 

illetve intézménye mellett, amely egy férfi és egy nő életközösségén alapul. 

 

Hargita megyében végeznek egészségügyi szűrést a szolnoki Hetényi kórház 
dolgozói 
2018. szeptember 16. – MTI, Krónika 

Hat orvos és 12 szakdolgozó indult útnak Szolnokról vasárnap Hargita megyébe, hogy 

hétfőtől egy héten át egészségügyi szűréssel segítséget nyújtson a magyarlakta területen 

élőknek a betegségek kezeléséhez, illetve egy-egy kór felfedezéséhez, megelőzéséhez. A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet csapata Kányádon végez 

majd többek között szív- és érrendszeri, bőrgyógyászati, szemészeti, neurológiai, 

mozgásszervi és szájüregi vizsgálatokat - mondta el Lippai Norbert, az intézmény megbízott 

főigazgatója az MTI-nek. A szolnoki orvosok és szakdolgozók a tervek szerint csaknem 3 ezer 

vizsgálatot végeznek el, főként azokon, akik távol laknak az egészségügyi centrumoktól, vagy 

más körülmények miatt nehezen jutnak el szakvizsgálatokra. A Hetényi kórház a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei önkormányzattal közösen 2009 óta indít egészségügyi 

szűrőprogramokat. A mostani akcióhoz a Bethlen Gábor Alaptól 1,2 millió forint pályázati 

támogatást nyertek, az egyéb járulékos költségeket a megye fizeti. 

 
Megtelt az udvarhelyi sportcsarnok a Kallós Zoltán-emlékműsorra 
2018. szeptember 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az idei Erdélyi Táncháztalálkozó részvevői a szombat esti gálaműsorral az idén elhunyt Kallós 

Zoltán néprajzkutató és népzenegyűjtő emléke előtt tisztelegtek. A népzenei koncerten 

kevésbé ismert gyűjtéseinek hagyatékába nyújtottak bepillantást a minden korosztályt 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-az-egynemu-parok-eletkozossege-kivul-esik-a-kereszteny-hazassag-es-csalad-fogalomkoren
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-az-egynemu-parok-eletkozossege-kivul-esik-a-kereszteny-hazassag-es-csalad-fogalomkoren
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hargita-megyeben-vegeznek-egeszsegugyi-szurest-a-szolnoki-hetenyi-korhaz-dolgozoi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hargita-megyeben-vegeznek-egeszsegugyi-szurest-a-szolnoki-hetenyi-korhaz-dolgozoi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hargita-megyeben-vegeznek-egeszsegugyi-szurest-a-szolnoki-hetenyi-korhaz-dolgozoi
https://szekelyhon.ro/aktualis/megtelt-az-udvarhelyi-sportcsarnok-a-kallos-zoltan-emlekmusorra
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képviselő fellépők. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője a 

magyar kormány üzenetét tolmácsolta, majd felolvasta Brendus Réka levelét, melyben a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese a 

kommunizmus legnyomasztóbb időszakában megtartott első táncháztalálkozóra 

emlékeztetett. 

 

Újra startol a legtöbb magyar középiskolást összegyűjtő Erdélyi Sportolimpia 
2018. szeptember 16. – Nyugati Jelen 

Szeptember 18–22. között negyedik alkalommal szervezi meg középiskolásoknak szóló 

Sportolimpiáját az RMDSZ, közreműködik a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ), a Testnevelő Tanárok Országos Tanácskozása (TTOT), az oktatási minisztérium és 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem. Az idei kiadásnak két olimpikon lesz a fővédnöke: az 

atléta, gerelyhajító Ráduly-Zörgő Éva és a sílövő Tófalvi Éva. Az ötnapos rendezvény 

alkalmából közel 600 középiskolás diákot várnak Kolozsvárra a szervezők, ahol nyolc 

versenyszámban – futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda, úszás, atlétikai, asztalitenisz és a 

strandröplabda – mérkőznek meg az idelátogató csapatok. 

 
Megosztja a pártokat a népszavazás 
2018. szeptember 17. – Krónika 

Támogatja az MPP azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely egy férfi és egy nő 

önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a családot. Az RMDSZ 

megosztott a kérdésben: miközben a szövetség szenátorai megszavazták a javaslatot, 

Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök reméli, a szövetség nem fogja támogatni a referendumot, 

amelyet Horváth Anna ügyvezető alelnök „manipulatív álcselekvésnek” tart. 

 

Szerzett jogot vonnak meg a magyar tanítóktól 
2018. szeptember 17. – Krónika 

Valós felvetés, hogy diszkriminálja a tanítókat a román nyelv kisebbségi elemi iskolákban 

történő oktatását alapjaiban megváltoztató rendelet – jelentette ki a Krónikának Asztalos 

Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke. Szakértők szerint a sürgősségi rendelet amiatt 

is tarthatatlan, hogy a magyar tanítók kizárásán kívül előírja: megfelelő számú szaktanár 

hiányában szakképzetlenekre, sőt nyugdíjasokra is bízhatják a kisebbségi kisdiákok 

románoktatását. Közben több iskolában is panaszkodtak a romántanárok múlt heti módszerei 

miatt; a magyar iskolákban ezen a héten folytatódik a japánsztrájk. 

 

Kisebbségi Kulturális Alap, a ki nem használt lehetőség 
2018. szeptember 14. – ma7.sk 

Komoly sajtópolémiát váltott ki a napokban a Kisebbségi Kulturális Alap tevékenysége. A 

KKA 1458 szerződésből összesen 356‑ot tudott megkötni augusztus végéig. A sikeresnek ítélt 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujra_startol_a_legtobb_magyar_kozepiskolast_osszegyujto_erdelyi_sportolimpia.php
https://ma7.sk/kozelet/kisebbsegi-kulturalis-alap-a-ki-nem-hasznalt-lehetoseg
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magyar pályázatok esetében az arány 851‑ből 88 megkötött szerződés. Az illetékesek az 

elmaradást a kapacitáshiánnyal magyarázzák. Továbbra sem látni, hogy az érintett civil 

szervezetek az év folyamán mikor juthatnak hozzá a győztes pályázatokra jóváhagyott anyagi 

forrásokhoz. 

 

Regionális és kisebbségi stratégiát készít a kulturális minisztérium 
2018. szeptember 14. – ma7.sk, Felvidék Ma 

“2018 júniusa óta folyik a regionális és nemzetiségi kisebbségek kultúrájának fejlesztésére 

irányuló stratégia kidolgozása a kulturális minisztériumban. A bevezető jelentés már készen 

van, jövő héten indulnak a régiós munkacsoportok ülései” - jelentette be Rigó Konrád, a 

kulturális tárca államtitkára. A minisztérium a Kultúrpolitikai Intézeten és a Nemzeti 

Közművelődési Központon kívül kiválasztott szakemberekkel dolgozik együtt. Mindemellett 

felszólították a megyék vezetőségét, hogy minden régióból jelöljenek ki megfelelő, a témában 

jártas helyi szakértőket egy munkacsoportba, amely hozzájárul a stratégia tartalmához és 

minőségéhez. 

 
Megnyílt a Selye János Egyetem 15. akadémiai éve 
2018. szeptember 14. – ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Nagy érdeklődés közepette zajlott a Selye János Egyetem 15. akadémiai évnyitó ünnepsége 

szeptember 14-én az intézmény Konferencia-központjában. Az eseményen Szabó József, 

Magyarország szlovákiai nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a Magyar Közösség 

Pártja és a Most-Híd több vezető politikusa, továbbá a Csemadok és a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége, illetve sok hazai és magyarországi egyetem magas szintű képviselője 

is megjelent. 

 
Megkezdődött a Pro Media Alapítvány újságíróképzésének bemutató körútja 
2018. szeptember 14. – ma7.sk 

A Pro Media Alapítvány két kuratóriumi tagjának a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és 

Gimnázium Duna utcai épületében tartott előadásával pénteken megkezdődött az intézmény 

újságíróképzésének bemutató körútja. A bemutatkozó körútnak kilenc megállója lesz, annak 

során az alapítvány és az általa működtetett ma7 médiacsalád munkatársai Pozsonytól 

Királyhelmecig az ország déli részének több jelentős magyar oktatási nyelvű gimnáziumát 

látogatják meg. A körút első állomásán a pozsonyi magyar gimnázium harmadik 

évfolyamának diákjai nyerhettek betekintést a november végén induló képzés részleteibe, 

céljaiba s választ kaphattak a kezdeményezés miértjére is. 

 

Rozsnyón hatan szállnak harcba a polgármesteri posztért 
2018. szeptember 14. – ma7.sk 

A jelöltlisták alapján Rozsnyón hat jelölt száll harcba a polgármesteri székért a november 10-

én megtartandó helyhatósági választások során. Az MKP nem indít önálló jelöltet. 

Ugyanakkor nem zárták ki, hogy a későbbiekben a párt még támogathatja valamelyik jelöltet, 
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https://ma7.sk/kozelet/regionalis-es-kisebbsegi-strategiat-keszit-a-kulturalis-miniszterium
https://ma7.sk/kozelet/megnyilt-a-selye-janos-egyetem-15-akademiai-eve
https://ma7.sk/kozelet/megkezdodott-a-pro-media-alapitvany-ujsagirokepzesenek-bemutato-korutja
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de erről még nem született döntés. Az MKP a város két választókörzetében 3, illetve 4, tehát 

összesen 7 önálló képviselő-jelöltet indít.  

 

Bemutatta választási programját az MKP komáromi helyi szervezete 
2018. szeptember 14. – ma7.sk, bumm.sk 

A november 10-én zajló helyhatósági választások kapcsán a Magyar Közösség Pártja 

komáromi helyi szervezete sajtótájékoztatón mutatta be polgármester- és tizennégy 

képviselőjelöltje választási programjának alapelveit. "Hiszünk az etnikai alapú politizálás 

szükségességében, a szilárd erkölcsi és ideológiai háttér elengedhetetlenségében. Átgondolt, 

megvalósítható célokkal szeretnénk jobbá, élhetőbbé tenni Komáromot. A város érdekében 

végzendő feladatok teljesítéséhez megvan a kellő tudás, a megfelelő elkötelezettség és tenni 

akarás e csapatban. A Magyar Közösség Pártja (MKP) idén újjáalakult helyi szervezete élvezi 

a párt országos elnökségének és országos tanácsának a bizalmát. Mivel stratégiai fontosságú 

városnak tartjuk Komáromot, ezért mindenképpen jelen szeretnénk lenni az új városi 

önkormányzatban" - fejtette ki Kocur László helyi MKP-elnök pénteki sajtótájékoztatójuk 

elején.  

 

Önkormányzati választások – MKDSZ: A közjó előmozdítása egyéni érdek is! 
2018. szeptember 14. – bumm.sk 

Szeptember 11-én lejárt a közelgő helyhatósági választások jelöltállításának határideje. A 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 11 járás 54 településén 84 képviselőjelöltet, valamint 

23 polgármesterjelöltet indít, illetve támogat a 2018. november 10-ei helyhatósági 

választásokon. Az MKDSZ 23 polgármesterjelöltje közül tizennégyet önállóan, 3 jelöltet 

koalícióban – más pártokkal közösen indít, s további 6 független polgármesterjelölt indulását 

pedig támogatja. 

 

Nagykürtösön négy jelölt száll síkra a polgármesteri posztért 
2018. szeptember 14. – bumm.sk, ujszo.com 

Nagykürtösön négy jelölt indul a polgármesteri posztért az őszi helyhatósági választásokon. 

Ketten közülük függetlenek, egy a Smer-SD, az SNS és a Híd közös jelöltje, a negyedik jelöltet 

pedig az SaS, az OĽaNO, a KDH és a Progresszív Szlovákia támogatja. 

 

17 polgármesterjelöltje van a Hídnak a Komáromi járásban 
2018. szeptember 14. – bumm.sk 

A komáromi járás 41 településéből 17-ben indít polgármester-jelöltet és 27-ben képviselőket a 

Híd. Az előző ciklushoz képest jobban áll most a párt, ugyanis hét településen egyáltalán 

nincs ellenfelük, ami a polgármester jelöltséget illeti. 

 
Megkezdik a „Szülőföldön magyarul“ támogatások folyósítását 
2018. szeptember 14. – Felvidék Ma, ujszo.com 
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https://ma7.sk/tajaink/bemutatta-valasztasi-programjat-az-mkp-komaromi-helyi-szervezete
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https://www.bumm.sk/regio/2018/09/14/nagykurtoson-negy-jelolt-szall-sikra-a-polgarmesteri-posztert
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a pályázókat, hogy az OTP Bank 2018. szeptember 

17-től megkezdi a „Szülőföldön magyarul“ nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz-támogatás átutalását a jogosult pályázók számlájára – tudatta sajtóközleményében 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.  

 

A szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb gondja a pénzhiány 
2018. szeptember 14. – ujszo.com 

A szlovákiai magyar közösség a centenáriumához érkezett, ebből az alkalomból a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet konferenciasorozattal készült, tegnap a második rendezvényre került 

sor, Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről II. – Gazdaság és társadalom címmel. A 

júniusi első konferencián a történelmi visszatekintés, a nyelvi jogok, a nemzetpolitika és az 

európai kitekintés témáit járták körül az előadók, a második rész a szlovákiai magyar 

közösség gazdasági helyzetével és társadalmi kérdéseivel foglalkozott. A két konferencia 

anyagát a szervezők kötetben jelentetik meg. 

 
Óvodát építettek Dunatőkésen 
2018. szeptember 15. – ujszo.com 

Új óvodát építettek a csallóközi településen. Eddig a kultúrház épületében működött az 

óvoda, mivel azonban megnőtt a gyerekek létszáma, ott már nem volt elég hely. Sikeresen 

pályázott a község, és 150 ezer eurót kapott a magyar kormány óvodaprogramjából. Ez az a 

program, amelynek keretében már százon felül van azoknak az óvodáknak a száma, amelyek 

felújítását vagy megépítését Magyarország finanszírozta Szlovákia magyarlakta településein. 

„Dunatőkésnek most már több mint 700 lakosa van, és ez a szám egyre nő. Sok fiatal vásárol 

ingatlant a faluban, és a gyerekek száma is növekszik. Jelenleg 24 gyerek jár az óvodába, de 

már most tudjuk, hogy jövőre még többen lesznek. Csak ebben az évben eddig 11 gyerek 

született községünkben” – nyilatkozta Csiba Mária polgármester. Az óvodát közvetlenül a 

községi hivatalhoz építették. 

 

Egressy Béni-szoboravatás: az összmagyarság ünnepe és gyarapodása 
2018. szeptember 15. – ma7.sk, bumm.sk 

Nívós ünnepi műsor zajlott Egressy Béni, a Szózat szerzője közel három méteres szobrának 

felavatása alkalmából szeptember 15-én a komáromi Városi Művelődési Központban, majd a 

jelenlevők közösen csodálták és koszorúzták meg Nagy János alkotását. Az esemény 

szervezője a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, 

valamint a VMK és a Komáromi Jókai Színház, védnöke pedig Csáky Pál, a Magyar Közösség 

Pártja európai parlamenti képviselője volt. 

 

Magyarul tanulnak a lévai szlovákok 
2018. szeptember 15. – ma7.sk 

A lévai Reviczky Társulás hangsúlyos céljai közé tartozik egyebek mellett a kölcsönös helyi 

szlovák-magyar kapcsolatépítést szolgáló programok szervezése és fejlesztése, valamint a 
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https://ujszo.com/kozelet/a-szlovakiai-magyar-fiatalok-legnagyobb-gondja-a-penzhiany
https://ujszo.com/regio/ovodat-epitettek-dunatokesen
https://ma7.sk/tajaink/egressy-beni-szoboravatas-az-osszmagyarsag-unnepe-es-gyarapodasa
https://ma7.sk/tajaink/magyarul-tanulnak-a-levai-szlovakok
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felnőttoktatás támogatása. Ezen célkitűzések jegyében – az elmúlt négy esztendőhöz 

hasonlatosan – idén szeptemberben is beindul az 1997-ben bejegyzett polgári társulás 

egyedülálló kezdeményezése, a lévai szlovákságot megszólító magyar nyelvtanfolyam. 

 

 

Zachar Pál: Nem uralkodni, hanem szolgálni 
2018. szeptember 16. – ma7.sk 

A november 10-i önkormányzati választásokon függetlenként induló, feleségével és két 

gyermekével Ipolyságon élő 31 éves mérnököt, ifjabb Zachar Pált az MKP és a Most-Híd helyi 

alapszervezete egyaránt támogatja. A város magyarsága – a négy évvel ezelőtti választási 

eredmények következményeit levonva – ezúttal teljes mellszélességgel kiáll a magyar 

polgármesterjelölt mellett. Az Ipoly menti településen járva ifj. Zachar Pállal beszélgettek. 

 

MNT: Kisebb létszámmal is megnyíltak az osztályok 
2018. szeptember 14. – Vajdaság MA 

Nem szabad megengedni, hogy ne tanulhassanak anyanyelvükön a magyar kisdiákok, ezért 

akár 1-2 tanulóval is meg kell nyitni a tagozatokat! Ezt az álláspontot már korábban 

megfogalmazta a testület, de csak most vált újból aktuálissá a kérdés - a szeptemberi 

tanévnyitó kapcsán - fájdalmasan sok helyen. Már nemcsak a szórványban jelent gondot a 

tanulóhiány, hanem a tömbben is. 

 

Magyar Összefogás: Indul a kampány! 
2018. szeptember 14. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szombaton, szeptember 15-én indítja választási kampányát a Magyar Összefogás lista, illetve 

a Vajdasági Magyar Szövetség. Az elkövetkező hét hétre egy intenzív kampányt terveznek, 

mondta pénteki, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki Hajnal 

Jenő listavezetővel közösen ismertette a kampánnyal kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Tanévnyitó istentiszteletet tartottak a bácsfeketehegyi református 
templomban 
2018. szeptember 16. – Pannon RTV 

Idén tizennyolc magyar nyelvű elsős indult a helyi általános iskolába, ahol összesen 312 diák 

kezdte meg a tanévet. Orgonajátékukkal, énekükkel és szavalatukkal a diákok is aktívan részt 

vettek a tanévnyitó istentiszteleten. Az eseményen jelen volt Linka B. Gabriella, az MNT 

Kulturális Bizottságának tagja, valamint Hajnal Jenő, az MNT elnöke is. 

 
Elkezdődött Szabadkán a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál 
2018. szeptember 17. – Pannon RTV 
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https://ma7.sk/tajaink/zachar-pal-nem-uralkodni-hanem-szolgalni
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22755/MNT-Kisebb-letszammal-is-megnyiltak-az-osztalyok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22754/Magyar-Osszefogas-Indul-a-kampany.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyito-istentiszteletet-tartottak-bacsfeketehegyi-reformatus-templomban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyito-istentiszteletet-tartottak-bacsfeketehegyi-reformatus-templomban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/elkezdodott-szabadkan-nemzetkozi-gyermekszinhazi-fesztival
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/elkezdodott-szabadkan-nemzetkozi-gyermekszinhazi-fesztival
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Az eseményt Bogdan Laban, Szabadka polgármestere nyitotta meg. A nemzetközi esemény 

versenyprogramjában 12 ország 14 produkciója szerepel. Egyebek között Kínából, 

Magyarországról, Brazíliából, Ausztriából, Lengyelországból, az Egyesült Királyságból és 

Törökországból is érkezetek előadások a rendezvényre. Díjat osztanak a legjobb előadásnak, a 

legjobb rendezésnek, a legjobb forgatókönyvnek, a legjobb zenének, a legjobb báboknak, a 

legjobb színészi vagy animátori játéknak, illetve különdíjat adnak az eredetiségért és 

fantáziáért. A díjakról háromtagú zsűri dönt. 

 

Szent Kereszt templombúcsút tartottak Beregszászban 
2018. szeptember 16. – karpatalja.ma 

– A Szent Keresztet ünnepeljük. A kereszt nem bitófa, hanem Isten szeretetének a jele. 

Teremtőnk végtelenül szeret bennünket, ezért meghív arra, hogy kövessük Őt, és váltsuk 

tettekre azt, amit Tőle tanultunk – ezzel az üzenettel érkezett Főtisztelendő Palánki Ferenc 

debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök a beregszászi római katolikus templom 

búcsúünnepére szeptember 16-án. 

 

Zajlik a kárpátaljai magyar szórvány felmérése 
2018. szeptember 16. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar szórvány felmérését célul tűző átfogó kutatás kezdődött vidékünkön 

idén nyáron. Az interdiszciplináris szempontokat érvényesítő kutatás részleteiről a projekt 

vezetőjét, Tátrai Patrikot, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének 

munkatársát kérdezte a karpatalja.ma. 

 
Kolozsvári bábelőadás Kárpátalján 
2018. szeptember 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A héten az S’artR Művészeti Közösség és a Kolozsvári Bábjátszótér előadását tekinthették 

meg az Ungvári járás három településén. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 

társszervezésében, a BGA támogatásával múlt hétfőn Nagydobronyban a református líceum 

tanulói és az irgalmas szamaritánus gyermekotthon lakói láthatták a társulat Mátyás király 

lopni megy című darabját, majd kedden Szürtében, szerdán pedig Tiszasalamonban, az 

iskolában vendégszerepeltek. 

 

Szomszédoltak a felsőőri gimnazisták 
2018. szeptember 15. – volksgruppen.orf.at 

Magyarországon kezdték a tanévet a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium magyar diákjai. Két 

osztály utazott el a szomszédba egy hétre, hogy anyanyelvi környezetben fejlesszék a diákok 

magyar nyelvtudásukat. Tatán a sport, Pécsett pedig a művészet állt a nyelvhét fókuszában. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szent-kereszt-templombucsut-tartottak-beregszaszban/
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2936159/
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KBMKE: indulnak a magyar csoportok 
2018. szeptember 16. – volksgruppen.orf.at 

Az első csütörtök délutáni magyar társalgással megkezdődött az őszi szezon a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület csoportjai számára. Mostantól ismét várják a 

gyerekeket és felnőtteket a foglalkozások. 

 

Kiállítás a Szent Koronáról Bécsben 
2018. szeptember 16. – volksgruppen.orf.at 

A Budavári Nemzeti Kör szervezésében Szent Korona képkiállítás nyílt szeptember 16-án, 

vasárnap Szelényi Károly fotóművész képeiből Bécsben, az Amaped székhelyén. Az egyesület 

tagjai a kiállításmegnyitót követően a Szent Korona történetét további négy előadással járták 

körül. 

 
Kiállítás az Őrvidékről Pécsett 
2018. szeptember 16. – volksgruppen.orf.at 

Az „Őrvidék értékei” címmel nyílt kiállítás szeptember 15-én, a pécsi Pannon Magyar Házban 

a Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja keretében. A kiállítás anyaga 10 tablón 

keresztül mutatja be a burgenlandi magyarság hagyományait. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2018. szeptember 14. – Kossuth Rádió 

 

A magyar iskolaválasztást ösztönzi a Kárpát-medence több régiójában a Rákóczi 

Szövetség Beiratkozási Programja 

A magyar iskolaválasztást ösztönzi a Kárpát-medence több régiójában a Rákóczi Szövetség 

Beiratkozási Programja. Célja, hogy meggyőzze a határon túli magyar családokat, hogy a 

magyar tannyelvű iskolák többlet tudást nyújtanak gyermekeiknek. A Szövetség helyi oktatási 

szakemberekkel és civil szervezetekkel működnek együtt, - mondja Csáky Csongor elnök, aki 

tegnap Aradon adta át az iskolakezdő támogatást. A Határok nélkül stúdióvendége Csáky 

Csongor. 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2936241/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2936274/
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Szeptember végén kezdik kifizetni az ösztöndíjakat Erdélyben a Szülőföldön 

magyarul program keretében 

Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége bonyolítja le a Szülőföldön magyarul 

pályázati programot. Tegnapi sajtótájékoztatón jelentették be, hogy szeptember végén kezdik 

kifizetni az ösztöndíjakat. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a program koordinátorával, Ady-

Kovács-Ferenczi Noémivel. 

 

Óhazából az újhazába – Emberi és családi sorsok az emigrációban 

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Mikes Kelemen Program kiállítása az óhazától az újhazáig 

kíséri végig számos magyar ember sorsának alakulását. Igyekszik megjeleníteni az 

elvándorlás okait, az út során fellépő nehézségeket, az új társadalomba történő beilleszkedés 

nehézségeit, és röviden bemutatja a magyarság megtartásának ma is működő kulturális 

intézményeit. A kiállítás megnyitón Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztossal Ternovácz Fanni beszélgetett. 

 

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása konferenciát tartott az 

Ungvári járási Nagydobronyban 

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása konferenciát tartott az Ungvári járási 

Nagydobronyban az ukrajnai közigazgatási reformról, a decentralizáció hatásáról a 

kárpátaljai magyar önkormányzatok életére. A cél: egyfajta kistérségi egyesüléseket 

létrehozása, amelyek több községet, települést fognának össze. Ezeket hívják HROMADA-

nak. Szakemberek szerint mindez egyszerre lehetőség, és veszélyforrás is a kárpátaljai 

magyarság számára. A jogszabály szerint ugyanis meg van rá a lehetőség, hogy a magyarok 

által lakott települések egy közigazgatási egységben tömörüljenek, az is előfordulhat 

ugyanakkor, hogy magyar falvakat ukrán településekhez csatolnak, felgyorsítva ezzel az 

asszimilációt.  

 

Hat napos fesztivál a Brassói Magyar Napok 

Hat napos fesztivál a Brassói Magyar Napok. Centenáriumi számvetéssel és a 

szórványmagyarság jövöjéről szóló konferenciával kezdődött az idei, szám szerint a 8. 

rendezvénysorozat , amelyre a Barcaságtól Székelyföldig várnak látogatókat – mondta a 

főszervező Torró Tamás.  A megnyitó vendége volt Kalmár Ferenc Magyarország szomszédság 

politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, akit Tráser László kérdezett.   

 

Csütörtökön nyílt meg és vasárnap délutánig tart az aradi Expón a 29. 

Agromalim 
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Csütörtökön nyílt meg és vasárnap délutánig tart az aradi Expón a 29. Agromalim – 

nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari és csomagolástechnikai vásár. A 11 ország több 

mint 280 képviselőjének részvételével zajló szakkiállításon  az egyik  legnagyobb agráripari 

vására Romániának. Földrajzi elhelyezkedésénél fogva, no meg a jó határ menti 

kapcsolatoknak köszönhetően mindig hangsúlyos a magyarországi jelenlét az Agromalimon. 

Idén több mint kéttucat magyar cég van jelen, többségük a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

utódjának, a Közép-európai Gazdaságfejlesztő Hálózat segítségével vesz részt az aradi 

rendezvényen.  

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 15. – Kossuth Rádió 

 

Új évadot kezd a Csíki Játékszín 

Új évadot kezd a Csíki Játékszín. Ugyanakkor 20. évadában fiatalos lendülettel, mának szóló 

színházi repertoárral újul meg Csíkszereda színháza. A frissen kinevezett igazgatóval, Kányádi 

Szilárddal Oláh-Gál Elvira beszélgetett. 

 

A hamarosan induló új évadban is minél több helyre szeretne eljutni Kolozs 

megyében a Puck Bábszínház 

A hamarosan induló új évadban is minél több helyre szeretne eljutni Kolozs megyében a Puck 

Bábszínház. Sok esetben azonban a szórvány-településekre egyszerűen anyagi okok miatt 

nem tudnak kimenni. A szeptember 22-én induló új évad kapcsán kérdezte Csűrös Rékát, a 

bábszínház magyar tagozatának vezetőjét Szilágyi Szabolcs. 

 

Az országos színházi évadnyitón, Székesfehérváron átadták az idei Kaszás 

Attila-díjat 

Az országos színházi évadnyitón, Székesfehérváron átadták az idei Kaszás Attila-díjat. Nagy 

Csongor Zsolt, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának tagja kapta. A 

díjra a magyar nyelvű színházak saját társulatuk egy-egy olyan tagját javasolhatták, aki az 

évadban kiemelkedő művészi teljesítménye mellett jelentős közösségépítő szerepet is vállalt. 

Idén a szavazás első fordulójában 39 társulat tagjai választották ki jelöltjeiket, akik a második 

fordulóban önmaguk közül, titkos szavazással választották ki a továbbjutó három színészt. 

Végül közönségszavazattal döntöttek a győztesről.  

 

A szabadságharc, avagy Arany és Petőfi barátságának két éve – színpadi játék a 

magyar szó megtartásáért a Bánátban 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-15_18-30-00&enddate=2018-09-15_19-10-00&ch=mr1
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Két előadóművész, Tóth Péter és Kálló Béla Brestyánszki Boros Rozália darabjával, a 

Szabadságharc, avagy Arany János és Petőfi Sándor barátságának a két éve című színpadi 

játékával járta a Bánátot. Az előadás sorozat támogatója a Magyar Nemzeti Tanács, szervezője 

pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség volt. Munkatársunk, Kónya-Kovács Otília a 

tamásfalvi fellépés előtt beszélgetett a két előadóművésszel, majd a közönségből, néhány 

helybelivel. 

 

Jakabházi Sándor temesvári grafikusművész, a Nyugati Tudományegyetem 

képzőművészeti karának professzora 

Jakabházi Sándor temesvári grafikusművész, a Nyugati Tudományegyetem képzőművészeti 

karának professzora. Grafikáival, metszeteivel rendszeresen jelen van a világ legnagyobb 

nemzetközi kiállításain. Az idén 30 kiállításhoz válogatták be a munkáit, Nagyenyeden pedig 

– immár másodszor – neki ítélték a Nagydíjat. A közelmúltban temesvári művészek munkáit 

vitte szegedi kiállításra, szeptemberben pedig két szegedi alkotóval közös tárlata nyílik a Tisza 

parti városban. Jakabházi Sándor szinte az egész augusztust a csongrádi művésztelepen 

töltötte, ahol az alkotás mellett, alkalom nyílott az ismerkedésre, kapcsolatépítésre is. A 

grafikusművészt Lehőcz László látogatta meg temesvári műtermében. 

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 16. – Kossuth Rádió 

 

Az ausztriai Felsőpulyán, a Kufstein tanácskozáson rendezték meg a Nyugat-

Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének találkozóját 

Az ausztriai Felsőpulyán, a Kufstein tanácskozáson rendezték meg a Nyugat-Európai 

Országos Magyar Szervezetek Szövetségének találkozóját. A találkozón a nyugati és a kárpát-

medencei szórványmagyarság szervezeteinek képviselői gyűlnek össze kétévente, 

hagyományosan Felsőpulyán. Gál Emese összeállításában elsőként Kulman Sándort, 

Felsőpulya egykori polgármesterét halljuk. 

 

Vékás János újságíró, évek óta dolgozik a Magyarok a Vajdaságban kronológia-

kötet negyedik részének a megjelentetésén 

Vékás János újságíró, évek óta dolgozik a Magyarok a Vajdaságban kronológia-kötet negyedik 

részének a megjelentetésén. Közben elhagyta a nyomdát az elmúlt évtizedek vezető délvidéki 

magyar közszereplőivel készült, mélyinterjúkat tartalmazó Utak című kötetének második 

része, melynek a közelmúltban volt bemutatója Temerinben.  Arra a kérdésre keresi a választ, 

hogy mi történt a vajdasági magyar közéletben a titói Jugoszlávia összeomlását hozzó 

hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes években.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-16_18-30-00&enddate=2018-09-16_19-10-00&ch=mr1
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Beszélgetés Balázs Júliával a palicsi szüreti napokon 

Temerintől Palicsig nem hosszú az út. Délvidék patinás fürdőhelyén készíti nyolcéves kora 

óta a demizsonos üvegeket Balázs Júlia. Szüleitől tanulta a szakmát, akik a szomszédos 

Hajdújáráson ismert kosárfonók voltak. Néhány literestől ötven literes övegeket is befon 

fűzfavesszővel, amiben azután bort vagy pálinkát lehet tárolni. Németh Ernő a palicsi Szüreti 

napokon találkozott az idős asszonnyal, aki a portékáit árulta. 

 

Beszélgetés Vécsey Lajossal 

A messzi haza, a magyarság és az irodalom, a versek szeretete hozta vissza Csehországból a 

Felvidékre Vécsey Lajost, aki három falu, Martos, Imely és Naszvad szülöttjének vallja magát. 

A kultúra szeretete és művelése az, ami miatt hetente megfordul mindhárom faluban.  

 

Első ízben mutatta be a Magyar Állami Operaház Erkel Ferenc leghíresebb 

operáját, a Bánk bánt Beregszászban 

Első ízben mutatta be a Magyar Állami Operaház Erkel Ferenc leghíresebb operáját, a Bánk 

bánt Beregszászban. Az erre az alkalomra anyaországi támogatásból felújított Beregszászi 

Arénában – korábbi nevén Beregszászi Amfiteátrumban – közel háromezer néző látta az 

ingyenes előadást, amely különleges változatban, koncertszerű formában, hagyományosan 

tenor főhőssel szólalt meg, két felvonásban. 

 

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezi meg a Várbástya Egyesület a 3. Temesvári 

Magyar Napokat 

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezi meg a Várbástya Egyesület a 3. Temesvári Magyar 

Napokat. A rendezvény a korábbiaknál egy nappal hosszabb lesz. A programkínálatról Lehőcz 

László a fő szervező Várbástya Egyesület elnökét, Magyarország temesvári tiszteletbeli 

konzulját, Tamás Pétert kérdezte. 

 

Kárpát Expressz 

2018. szeptember 16. – M1 

Látogatás Kárpátalja egyik leghíresebb magyar pincészetében 

Ma már kevesen tudják, hogy egykor Kárpátalján, Beregszász mellett húzódott Európa egyik 

legnagyobb összefüggő borvidéke, amelynek éghajlata nagyon hasonlít a tokajihoz. A 

kárpátaljai borászok az elmúlt negyedév alatt azon dolgoztak, hogy visszatelepítsék az 

őshonos fajtákat. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-09-16-i-adas-6/
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Beszélgetés a vajdaság íjkészítő mesterrel, Kókity Attilával  

Éppen íjászkodáshoz készülnek a fiatalok a délvidéki Bajsán. A településen minden évben 

egyre többen csatlakoznak a fiatal íjászokhoz. Kókity Attila íjkészítő mesterrel beszélgetett a 

Kárpát Expressz stábja. 

Gömörpéterfalai parasztolimpia  

Gömörpéterfala 150 főt számláló település, ahol nemrég nem mindennapi rendezvényt, 

parasztolimpiát szerveztek. Messzi vidékekről, Csallóközből és Mátyusföldről is érkeztek 

csapatok.   

Brassóban tartotta 27. vándortáborát az Erdélyi Kárpát-Egyesület 

 Az Erdélyi Kárpát-Egyesület nem csak a legrégebbi, hanem tagjait tekintve az egyik 

legnagyobb civil szervezet a Kárpát-medencében. Hagyományos rendezvényét, a 

vándortábort idén Brassóban szervezte meg. 

 

Térkép 

2018. szeptember 15. – Duna World 

Idén is útra kelt a Magyar Állami Operaház egyik legnagyobb vállalkozása, amely az előző 

évadban húsz határon túli, magyarlakta településre vitte el népszerű produkcióit. A 2. 

világháborút követően indult Gördülő Opera program lényege, hogy a félreeső, vidéki 

települések lakói is láthassanak opera előadásokat. A népszerű programot az Operaház 2014-

ben indította újra. A szabadtéri, könnyed szórakozási lehetőség Erdély szerte ismét óriási 

sikert aratott. 

Ha van hit és összefogás egy közösségben, akkor nincs lehetetlen. Ezt tapasztalják nap, mint 

nap a nagykárolyiak, akik mondhatni szinte a semmiből kezdtek el templomot és közösségi 

központot építeni, 17 évvel ezelőtt. Az elmúlt héten pedig egy másik nagy álmuk is valóra vált, 

anyaországi segítséggel magyar óvoda létesült a református központban. Ez az első óvoda 

Erdélyben, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programból épült fel. 

A szeptemberi iskolakezdést követően 350 helyszínen mintegy 8000 határon túli, gyermekét 

magyar iskolába írató családnak fejezi ki elismerését ösztöndíjával a Rákóczi Szövetség. A 

szervezet magyar iskolaválasztást szolgáló Beiratkozási Programja 2004-ben jött létre, annak 

érdekében, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni gyermeke magyar 

tannyelvű iskolába íratását, támogatva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. 

Közhírré tétetik! Önök közül biztosan sokan tudják, mit is jelentett ez a mondat faluhelyen 

néhány évtizeddel ezelőtt. Egykor bizony megvolt a reális alapja a szólásnak. Akkoriban 

mobiltelefon, de még televízió sem volt a hírek gyors eljuttatására, a falu lakosságát viszont 

valahogyan értesíteni kellett az aktuális történésekről. Erre a feladatra jelölték ki a kisbírót, 

akinek volt egy dob a nyakába akasztva, és két dobverővel ő kiáltotta ki utcáról-utcára járva a 

legfontosabb híreket. Következő riportunk a Bánátban élő Misi bácsiról szól, aki évtizedeken 

keresztül ezt a mesterséget űzte. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-09-15-i-adas/
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Kecskemét várossá válásnak 650. évfordulóját ünnepli idén, több napon át. A rangos 

jubileumhoz méltó fesztiválon megelevenedik a város és térsége múltja, közös hagyományai, 

ugyanakkor a pezsgő kulturális élet is. Vajdaság és Székelyföld is lehetőséget kap a 

bemutatkozásra, mégpedig a Városi Civil Korzó elnevezésű rendezvényen, szeptember 29-én. 

Önök közül sokan megszokhatták már, hogy itt a Térképben évről-évre beszámolunk a 

magyarság egyik kiemelt hagyományőrző eseményéről, a Nemzeti Vágtáról, illetve annak 

külhoni előfutamairól is, hiszen Erdélyben, Felvidéken de a Vajdaságban és Muravidéken is 

rendeznek már előfutamokat, melyeknek győztesei részt vehetnek a Nemzeti Vágtán, 

Budapesten. Idén szeptember 14-e és16-a között gyűlnek össze Magyarország és a határon 

túli magyarság lovasai a Hősök terén, ahol a Székely vágta győztese, a 24 éves Tamási Áron 

szülőfaluját, Farkaslakát képviseli. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén rendezték meg idén a negyedik kulturális 

filmek fesztiválját, amelyre a tudósítók.hu honlapra feltöltött rövidfilmek kerülhettek be. Az 

internetes portálon magyarországi és külhoni magyar televíziós műhelyek munkái jelennek 

meg. A közmédia munkatársai több elismerésben is részesültek, a fesztivál győztes alkotása 

kárpátaljai kollégáink „Váralja kávézó – élő történelem Ungváron” című kisfilmje lett, 

székelyföldi kollégáink „Húsvétra várva” című riportjukkal pedig különdíjat kaptak. 

A Partiumi Monospetri a néptáncosok faluja. A gyerekek többsége már óvodás kora óta 

táncol, aztán folytatják az iskolaévek alatt is, de táncol a kántor és az anyakönyvvezető is. 

Köszönhető mindez Kozák Róbertnek, akit már gyermekkorában rabul ejtett a néptánc. 

Fontos számára a község, a közösség, a fiatalság megtartása és helyben tartása, ezért döntött 

úgy hogy Monospetriben tánccsoportot verbuvál, melyhez egyre több helybélit sikerül 

megnyernie. 

 

Öt kontinens  

2018. szeptember 15. – Duna World 

Két és félévesen már azon gondolkozott, hogy miért nem hullik darabjaira az anyag, és azóta 

is azt keresi, ami  a látható mögött van. Maria de Faykod, világhírű szobrászművész 

küldetésének tekinti, hogy megfejtse mi az az erő, ami bennünk munkál, emberekben.  

Világszerte egyre nagyobb hírnek örvend a Design Terminal mentorprogramja, amely olyan 

innovatív vállalkozásokat támogat, akik az üzleti eredményeik mellett valamilyen jól ismert 

közösségi problémára is megoldást keresnek.  

Gyermeki álmok megvalósítója és emellett ízig-vérig magyar az az Ausztráliában élő  

fiatalember, aki lufihajtogatással foglalkozik.  Schreiter Nándor szakmájában több rangos 

elismerést is magáénak tudhat.  

Az ausztriai Felsőpulyán, a Kufstein Tanácskozáson rendezték meg a Nyugat- Európai  

Országos Magyar Szervezetek Szövetségének Találkozóját. A nyugati diaszpóra legnagyobb 

szervezete kétévente tartja összegző ülését Burgenlandban.  

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-09-15-i-adas/

