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MÉDIATÉR II.  

A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYMAGYARSÁG ÉS A KÖZMÉDIA VISZONYA 

A KONFERENCIA VÉDNÖKE SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTES 

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA* 

2015 immár az ötödik esztendő, amikor Erdélyben megtartják a szórványmagyarság napját, 

és 2012-ben a MÁÉRT is elfogadta, hogy november 15-ét, Bethlen Gábor születésének napját a 

magyar szórvány napjává nyilvánítsák. 

A 21. században drámai méreteket ölt a szórványosodás a határon túli magyarság körében. 

Ma Erdélyben legalább öt–hatszázezer, az egész Kárpát-medencében (Szlovákiában, 

Kárpátalján, Vajdaságban, Horvátországban, Szlovéniában és Burgenlandban) pedig további 

három–négyszázezer magyar él szórványban. Bár léthelyzetük nem azonos, mivel nem 

történelmi szállásterületeiken élnek, a nyugati világban szétszóródva élő magyarság 

identitáskérdései is hasonlóak. Számukat 2–2,5 millióra teszik, viszont kb. a fele már nem 

ismeri a magyar nyelvet. Az asszimiláció, a népességfogyás és az egyre gyakoribb vegyes 

házasságok mind-mind azt a tendenciát erősítik, hogy a tömbmagyar területek száma 

csökken, a szórványban élőké pedig nő, így félő, hogy ott, ahol eddig kisebb számban éltek 

magyarok, végleg eltűnhetnek ezek a közösségek.  

Mindezek szellemében a második MédiaTér konferencia az alábbi kérdésekre keresi a 

válaszlehetőségeket: 

 Milyen ma a szórványokban élő magyarság sorsa a Kárpát-medencében? 

 Mi a magyar közmédia szerepe az asszimilációs folyamatok lassításában, 

megakadályozásában? 

 Hogyan használhatják a médiát saját identitásuk megőrzésére a szórványközösségek? 

 Mit várnak el a szórványközösségek, és mit kínál a közmédia?  

 

 

 

*A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát! 
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VASÁRNAP, 2015. ÁPRILIS 26. 

14:00–17:00 

REGISZTRÁCIÓ, ELIGAZÍTÁS SZÁLLÁSSAL, KONFERENCIÁVAL KAPCSOLATBAN 

Helyszín: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti 

Karának székhelye (Kolozsvár, Tordai út 4. sz. / Calea Turzii nr. 4., GPS koordináták tizedes 

fokban: 46.766875, 23.598119  ; fokban, fokpercben és fokmásodpercben: +46° 46' 0.75", +23° 

35' 53.23") 

 

18:30–19:30 

NYITÓGÁLA  

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Stúdióterem 

Köszöntő beszédeket mondanak: 

 Tonk Márton, a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának dékánja 

 Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

 Maksay Ágnes, a Video Pontes stúdió vezetője 

 Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere 

Kisfilm a szamosújvári Téka alapítványról (5 perc)  

Kaláka Néptáncegyüttes – Téka Alapítvány, Szamosújvár: Mezőségi táncok 

 

19:30–22:00 

ÁLLÓFOGADÁS – VACSORA 
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HÉTFŐ, 2015. ÁPRILIS 27. 

08:00–08:30 

REGGELI A SZÁLLÁSHELYEN 

 

09:00–10:00  

A KONFERENCIA ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA 

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Aula Magna 

Köszöntő beszédeket mondanak: 

 Tonk Márton, dékán, a megnyitó levezető elnöke 

 Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese 

 Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 

 Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora 

 Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

 Wetzel Tamás, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

 

10:00–11:30 

NYITÓ ELŐADÁSOK 

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Aula Magna 

 Kisfilm: Szórványgondnoki program az Arad megyei Szentpálon (4’30”), készítette: Pálfi 

Kinga, László Ferenc, Sándor Szilárd 

 Bodó Barna (MÁÉRT, Kárpát-medencei szórványbizottság elnöke, a Sapientia EMTE 

docense): Szórvány és anyanyelvű média (15 perc) 

 Kisfilm: Vaszi Levente (3’30”), készítette: Fecső Zoltán, Jakab Ervin, Fancsali Levente 

 Szabó László Zsolt (MTVA-vezérigazgató): A Kárpát-medencei tudósítói hálózat és a 

szórványmagyarság kapcsolatrendszere a megújult magyar közmédiában (15 perc) 

 Kisfilm: Megnyílt a torockói Duna Ház, készítette a Video Pontes stúdió 

 Dobos Menyhért (Duna Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója): Szórványmentés a 

határokon átívelő médiaszolgáltatással (10 perc) 

 Siklósi Beatrix (MTVA nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője): A 

szórványmagyarság megjelenési lehetőségei a közmédia műsoraiban (10 perc) 

 Galambos István (Kós Károly Kollégium elnöke): A Kós Károly Kollégium mint összekötő 

kapocs a szórványmagyarság és a közmédia között (10 perc) 

 

11:30–11:45 

KÁVÉSZÜNET 

 



 

 
 4 

11:45–12:30 

A MÉDIAHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI 

MAGYARSÁG KÖRÉBEN (2001–2014) 

Apró István (NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete, kutató) 

Beszélgetés – kérdések az előadóhoz  

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Aula Magna 

 

12:30–13:30 

EBÉDSZÜNET 

 

13:30–14:00 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

Bemutatkozik a kassai Rovás Művészeti Egyesület 

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Aula Magna előtti tér 

 

14:00–14:45 

Felvezeti és a beszélgetést moderálja: Száva Enikő, a Székelyföldi Stúdió szerkesztő-

műsorvezetője. 

 Kisfilm: Hunyad megyében a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium (5 perc), 

készítette a Video Pontes stúdió 

 Winkler Gyula (EP-képviselő) (15 perc) és  Tamás Sándor (Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke) (15 perc): Összetartozunk Székely-Szórvány Partnerségi Program 

bemutatása 

 Beszélgetés, kérdések az előadókhoz 

 

14:45–15:00 

KÁVÉSZÜNET 
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15:00–16:30 

Egy előadás időtartama: 15 perc 

Felvezeti és a beszélgetést moderálja: Száva Enikő, a Székelyföldi Stúdió szerkesztő-

műsorvezetője 

 Moszkovits János (a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának felelős 

szerkesztője): Szórványmagyarok a Határok nélkül nemzetpolitikai magazinban 

 Szilágyi Szabolcs (a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének vezetője): Regionális 

és lokális a közszolgálati rádióban, kihívások és kitörési pontok 

 Filmvetítés: Juhaimnak maradékát összegyűjtöm (30 perc felvezetővel), B. Nagy 

Veronika és Vetési László szórványriport-sorozata a Román Televízió országos magyar 

adásában (összeállítás). Az 1993-ban indult sorozat közel negyven dokumentum-

riportja a Kárpátokon belüli és kívüli kis létszámú magyar közösségeket kereste fel, 

megszólaltatta és bemutatta sajátos gondjaikat. Jelentős visszhangja volt a sajtóban, a 

sorozat hatására a szórvány tematika az érdeklődés előterébe került. Előadó: B. Nagy 

Veronika 

 Beszélgetés, kérdések az előadóhoz, alkotókhoz  

 

18:00–21:00 

OPERA 

Valahol Európában előadás megtekintése a Kolozsvári Állami Magyar Operában – musical két 

felvonásban Radványi Géza és Balázs Béla filmje alapján, a kolozsvári magyar középiskolák 

kisdiákjainak közreműködésével. 

Helyszín: Emil Isac u. 26–28. sz.  

 

21:30–24:00 

VACSORA A BULGAKOVBAN 

Helyszín: Inocentiu Micu Klein u. 17. sz.  
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KEDD, 2015. ÁPRILIS 28. 

08:00–08:30 

REGGELI A SZÁLLÁSHELYEN 

 

09:00–11:15  

A KONFERENCIA MUNKÁLATAINAK FOLYTATÁSA 

Helyszín: Sapientia EMTE – TMK épülete, Tordai út 4. sz., Aula Magna 

Egy előadás időtartama: 15–20 perc 

 

DÉLVIDÉK (45 PERC) 

Az előadókat bemutatja és moderál: Klemm József, az Újvidéki Rádió igazgatója, a KKK 

délvidéki régiófelelőse 

 Kisfilm: Egyházaskér, egy elnéptelenedő falu (3 perc), készítette: Gyarmat Angéla, Timár 

Zsolt 

 Hajnal Jenő (a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke): Lélekvesztőn – Peremvidéki 

gondolatok a szórványosodásról és a médiáról 

 Bodzsoni István (a Pannon RTV igazgatója): Miként segíthet a média a szórvány 

megmaradásában? 

 

FELVIDÉK (45 PERC) 

Az előadókat bemutatja és moderál: Bartók Csaba, a Szlovákiai Magyar Televíziósok 

Szövetségének alelnöke, a KKK felvidéki régiófelelőse 

 Kisfilm: Asszimiláció Abaújban (3’11”), készítette: Bartók Csaba, Bodnár Ottó 

 Papp Adrianna (Debrőd polgármestere, az MKP mellett működő szórványbizottság 

elnöke): A felvidéki szórvány és a magyar nyelvű média szerepe 

 Somogyi Alfréd (a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese, a Duna Televízió volt 

külpolitikai újságírója): Nyelvváltási tapasztalatok és szórványosodás a felvidéki magyar 

református közösségben 
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KÁRPÁTALJA (45 PERC) 

Az előadókat bemutatja és moderál: Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és 

Rádiótársaság vezérigazgató-helyettese, a KKK kárpátaljai régiófelelőse. 

 Kisfilm: Óvoda a nyelvhatár szélén (4 perc), készítette: Nyíri Kata és Iváncsik Attila 

 Orosz Ildikó (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke): „Mint madár a 

szélviharban” – gondolatok a kárpátaljai szórványmagyarságról 

 Kovács Géza (a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió és Rádió Társaság nemzetiségi 

adásainak igazgatója, az MTVA kárpátaljai tudósítója): „Biccen már a szó a száj 

szegletén…” – a kárpátaljai magyar médiaközszolgálat a szórványért 

 

11:15–11.45 

KÁVÉSZÜNET 

 

11:45–12:15 

HORVÁTORSZÁG (30 perc) 

A kisfilmet és az előadót bemutatja: Kriják Krisztina, az MTI zágrábi tudósítója, a KKK 

horvátországi régiófelelőse 

 Kisfilm: Kórógy vára, hírös vára (3’47”), készítette: Varga József, Lefler Attila, Lábady 

Károly 

 Makkai Béla (kandidátus, tanszékvezető, egyetemi docens, Károli Gáspár Református 

Egyetem): A Szlavóniai Magyar Újság és a horvátországi magyar szórvány, 1908–1918 

 

12:15–12:45 

SZLOVÉNIA (30 perc) 

A kisfilmet és az előadót bemutatja: Zver Ilona, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar 

műsorokért felelős helyettese, a KKK muravidéki régiófelelőse 

 Kisfilm: Muravidéki mozaik (3 perc), készítette: Szlovén RTV, Magyar Műsorok Stúdiója 

 Dr. Göncz László (történész, író, országgyűlési képviselő): A magyar nyelvű média 

szerepe a muravidéki magyarság szórványosodása elleni küzdelemben 

 

13:00–13:15 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

 

13:30 

EBÉD, HAZAINDULÁS 
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MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP (MTVA) 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása, így különösen 

a közszolgálati célú műsorok és hírügynökségi anyagok gyártása és 

beszerzése a közszolgálati médiaszolgáltatók, vagyis a Magyar 

Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati 

Iroda, 2015 júliusától pedig az ezen médiaszolgáltatók egyesülésével 

létrejövő Duna Médiaszolgáltató Zrt. számára. Emellett az MTVA a 

közszolgálati médiavagyon tulajdonosi jogainak gyakorlójaként az 

archívum és egyéb vagyon kezelője és gyarapítója, valamint az 

ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatója. 

Az MTVA célja, hogy a közszolgálat közösségi médiává váljon minden 

olyan ember számára, aki érdeklődik a közélet, a kultúra és a 

közösségi értékek iránt, Magyarország határain belül, és azon túl. 2010 augusztusától az MTVA a 

közszolgálati médiaszolgáltatókkal közösen tett lépéseket annak érdekében, hogy a közmédia a 

külhoniakról is, és ne „csupán” a külhoniaknak szóljon. Nemcsak a tematikus műsorokban, hanem a legtöbb, 

a médiaszolgáltatásban közzétett műsorszám esetében jogos igény a teljes magyar nemzet egységének 

szem előtt tartása, az egymást összekötő kulturális értékek bemutatása, az egyes földrajzi területekhez 

kötődő sajátosságok figyelembe vételével. Ebben segíti a magyar közszolgálati médiát számos külhoni 

médiaműhely, melyek az MTVA újjászervezett és kibővített tudósítói hálózatának részeként szakmai és 

anyagi támogatást kapnak munkájukhoz. 

 

KÓS KÁROLY KOLLÉGIUM (KKK) 

 

A Kós Károly Kollégium az MTVA tanácsadó testülete. Célja 

elsősorban a külhoni, kárpát-medencei magyar médiatevékenység 

elősegítése, a magyarországi közszolgálati médiával való 

összehangolása. A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényben 

megfogalmazott céljai között van a határon túli magyarság kulturális 

igényeinek szolgálata, a nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük 

megőrzésének elősegítése, valamint az anyaországgal való szellemi 

kapcsolattartás erősítése is. 

Ennek szellemében az MTVA 2012. augusztus 28-án a külhoni 

magyarság közmédiabeli megjelenését segítő bizottságot, 

kollégiumot hozott létre. A testület tizenkét tagjából hét fő a külhoni 

magyarságot képviseli. A Kollégium névválasztása is szimbolikus: az 

erdélyi író-építész-politikus, Kós Károly nevét vette fel. Feladatai 

között szerepel a határon túli magyaroknak szóló műsorszámok figyelemmel kísérése és a külhoni 

műhelyek munkájának segítése. A testület tagjai szem előtt tartják, hogy a közmédia reálisan mutatja-e be a 

határon túl élő magyarságot, különös figyelmet fordítanak arra, hogy a műsorokban rendszeresen 

megjelenjenek a róluk szóló információk.  A Kárpát-medencei sajtó színvonalának javítására a Kollégium 

rendszeresen szervez továbbképzéseket, konferenciákat. A testület az erdélyi polihisztor tiszteletére 2013-

ban Kós Károly Kollégium Média Díjat alapított. A kitüntetést a médiavilágban a magyarság szolgálatáért 

sokat tévő jelölt kaphatja meg. 
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A Kós Károly Kollégium tagjai: 

• Galambos István, a Duna Televízió intendánsa, a Kós Károly Kollégium elnöke 

• Barlay Tamás, kiemelt szerkesztő (MTVA), a Kós Károly Kollégium alelnöke 

• Maksay Ágnes, a Video Pontes Stúdió vezetője, Kolozsvár, a Kós Károly Kollégium alelnöke 

• Dr. Havasi János, határon túli különmegbízott (MTVA), a Kós Károly Kollégium titkára 

• Bartók Csaba, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége alelnöke, felvidéki régiófelelős 

• Dr. Csermák Zoltán, senior külhoni referens (MTVA) 

• Gálfi Melinda, főszerkesztő (Duna Televízió) 

• Jakab Endre, a Székelyföldi Stúdió vezetője, Székelyudvarhely, székelyföldi régiófelelős 

• Klemm József, a Radio Novi Sad (Újvidéki Rádió) igazgatója, délvidéki régiófelelős 

• Kriják Krisztina, MTI zágrábi tudósító, horvátországi régiófelelős 

• Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Megyei RTV vezérigazgató-helyettese, kárpátaljai régiófelelős 

• Zver Ilona, a Szlovén RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettese, muravidéki 

régiófelelős 

 

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM (Sapientia EMTE) 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai 

magyarság önálló egyeteme Európában, amelynek célja nemzeti 

közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai 

színvonalon való művelése. Az intézmény felelős a hallgatóknak 

nyújtott tudásért, oktatói és munkatársai jövőjéért, kutatásainak 

minőségéért és működése átláthatóságáért. A Sapientia EMTE 

kolozsvári oktatási helyszínét, a Természettudományi és Művészeti 

Kart 2002-ben hozta létre, amelynek székhelyéül a belváros szívében levő neves műemléképületet, a Bocskai-

házat választotta. Tíz év elteltével a kolozsvári kar saját ingatlan-fejlesztésbe kezdett: 2010-ben letette az új 

ingatlan alapkövét, amelyben 2013 őszén indult el az oktatás. 

A kolozsvári helyszín fő értékekként a színvonalas diák- és piaccentrikus képzést, a szellemi és 

intézményi nyitottságot, rugalmasságot képviseli. Az intézmény mintegy háromszáz hallgatóval, mintegy ötven 

külföldi és hazai jól képzett oktatóval, magyar adminisztrációval, alacsony tandíjakkal, halmozható és speciális 

ösztöndíjakkal, valamint egy 30 személyes bentlakással várja az új hallgatókat. Az oktatás minőségét továbbá a 

jól felszerelt környezettudományi és média laboratóriumok, illetve a Tonk Sándor Könyvtár szakkönyv- és 

folyóirat-állománya biztosítja. További részletek: kv.sapientia.ro. 

A Filmművészet, fotóművészet média szak 2003-ban indult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

kolozsvári Természettudományi és Művészeti Karán. Az oktatás az általános filmes alapozó képzés mellett film- 

és tévérendezés, film- és tévéoperatőr, illetve audiovizuális kommunikációs szakosodási lehetőséget kínál. A 

Sapientia EMTE és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésével létrehozott mesteri képzés 

célja, hogy folytonosságot biztosítson az alapképzésnek, és hogy többirányú továbblépésre nyújtson lehetőséget. 

A szakról további információk a film.sapientia.ro honlapon találhatóak.  


