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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Kövér László 56-os emléktáblát avatott Limában 
2018. november 11. – MTI, Híradó, Mandiner, Demokrata, Origo, Magyar Idők, Magyar 

Hírlap, PestiSrácok 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ártatlan áldozatainak emlékére állított 

márványtáblát avatott fel Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Limában, latin-

amerikai hivatalos körútjának utolsó helyszínén; a házelnök Kaleta Gábor nagykövettel 

közösen avatta fel az emléktáblát – tájékoztatta a házelnök sajtóirodája vasárnap az MTI-t. A 

perui parlamenti képviselők és ott élő magyarok jelenlétében tartott megemlékezésen Kövér 

László rámutatott, hogy Budapestet több mint 11 ezer kilométer választja el Limától, mégis 

számos erős kapocs van Peru és Magyarország között, amelyek alapja a közös nyugati 

keresztény kultúra. Mint fogalmazott, 1956-ban a magyarok fegyvert ragadtak a 

szabadságukért a világ legrettegettebb állama ellen, az istentelen és embertelen hatalmat 

megtestesítő kommunista Szovjetunió ellen, amely akkor több harckocsival támadt 

Magyarországra, mint amennyi harckocsit küldött Hitler Lengyelország ellen a második 

világháború kitörésekor. A magyarság 1956-os szabadságharcával a perui nép szolidaritást 

tanúsított, a nagy földrajzi távolság ellenére lélekben közel álltak a magyarokhoz, így a 

márványtábla erre a kontinenseken és óceánon átnyúló, példaértékű barátságra emlékeztet - 

mondta a házelnök. A nagykövetségen megtartott ünnepségen Kövér László átadta Szeles 

Tibor katolikus papnak az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany 

Érdemkeresztet. 

 

Szijjártó: Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak is érdeke a jó magyar-
román kapcsolat 
2018. november 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo, Echo Tv 

Magyarországnak és a Romániában élő magyarságnak is egyértelmű érdeke, hogy a két ország 

között jó kapcsolat legyen, ezért mind a magyar, mind a román fél sokat tett az utóbbi időben 

– mondta az MTI-nek nyilatkozva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken 

Bukarestben, miután találkozott Teodor Meleșcanuval, a román diplomácia vezetőjével. A 

magyar diplomácia vezetője megemlítette: olyan érzékeny, a magyar fél számára fontos 

kérdésekben sikerült előrelépést elérni, mint a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 

újraindítása, a tanügyi törvény módosítása és a tankönyvszabályozás. "Kifejezetten nagyra 

becsüljük azt, hogy a marosvásárhelyi katolikus líceumnak az újraindítását a román kormány 

az ígéreteinek megfelelően elérte, így szeptembertől a magyar gyerekek Marosvásárhelyen 

újra a katolikus magyar iskolában tudnak tanulni, mint ahogy a román tanügyi törvény 

módosítása vonatkozásában is a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

javaslatainak megfelelő jogszabály született. A tankönyvekre vonatkozó szabályozást is úgy 
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módosították Romániában, hogy a magyar gyerekeknek szánt tankönyveket a magyar 

pedagógusok dolgozhatják ki, ezek mind pozitív irányba mutatnak a magyar nemzeti 

közösség szempontjából itt Romániában, Erdélyben, a Székelyföldön" - közölte.  

 

Szijjártó Péter: Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország a gazdaságfejlesztési 
programot 
2018. november 9. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

888.hu, karpatalja.ma, Origo, Echo Tv 

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, mely Erdélyben 

eddig Maros megye mezőségi részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és 

kisvállalatoknak - jelentette ki Szijjártó Péter pénteken Kolozsváron, miután Kelemen 

Hunorral, az RMDSZ elnökével tárgyalt az RMDSZ székházában. Elmondta: a Maros-

mezőségi kísérleti gazdaságfejlesztési program keretében tavaly másfél milliárd forint jutott a 

térség gazdálkodóinak és vállalkozóinak, idén 800 pályázat érkezett, ezek elbírálása jelenleg 

is tart. Hozzátette: a magyar költségvetésben a jövő évre 50 milliárd forintot különítettek el a 

gazdaságfejlesztési programokra, ebből jelentős összeg jut Erdélybe és a Székelyföldre. 

Szijjártó Péter méltatlannak tartotta, hogy román részről egyelőre nincs készség a kolozsvári 

magyar kulturális intézet megnyitásának az engedélyezésére. Az MTI kérdésére kijelentette: 

Magyarország örömmel támogatná, ha Románia kulturális intézetet akarna létrehozni 

Magyarország bármelyik városában.  

 

Potápi: a családok éve program fontos része az óvodapedagógia 
2018. november 10. – MTI, Origo, Híradó, kormany.hu, Lokál, Magyar Hírlap, OrientPress, 

Magyar Szó, Echo Tv 

A családok éve program fontos eleme az óvodapedagógia megerősítése - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Szekszárdon. Potápi 

Árpád János a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi óvodai nevelésről 

rendezett konferenciáján a térségben egyedülállónak nevezte azt, hogy Magyarországon 2011 

óta a korábbi öt helyett hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés, amit az indokol, hogy ez 

az életkor az egyik legfontosabb a szocializációs folyamatban. Hozzátette: a kormány 400 

határon túli óvodát újít fel és 150 új óvodát épít. A cél az, hogy minden magyar óvodás korú 

gyermek tudjon magyar óvodába, és ha kell, magyar bölcsődébe járni - mondta. Az 

államtitkár szólt arról is, hogy a kormány a hazai óvodákra is odafigyel, Tolna megyében 

számos nevelési intézmény újult meg, és épült az elmúlt időszakban. Az óvodák mára sok 

településen jó állapotba kerültek, azok az intézmények, ahol nem történt fejlesztés, az 

önkormányzaton keresztül léphetnek be a folyamatba - fűzte hozzá Potápi Árpád János. 

Megjegyezte, hogy a nemzetiségek nem kisebbségek, mert az Európai Unió területén élő 

nemzetiségek létszáma 50-60 millió fő, ezzel az EU második vagy harmadik legnagyobb 

országát alkotnák. Ez is indokolta az RMDSZ-nek és az Európai Nemzetiségek Föderális 

Uniójának a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezését.  
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Taroltak a független jelöltek a szlovákiai helyhatósági választáson, erősödött az 
MKP és a Most-Híd is 
2018. november 11. – MTI, Híradó, Gondola, Magyar Idők, ma7.sk,bumm.sk, Felvidék.ma 

A független, pártonkívüli jelöltek előretörését és a legnagyobb kormánypárt, az Irány 

gyengülését hozta a szombaton tartott szlovákiai helyhatósági választás, amelynek összesített 

nem hivatalos végeredményei szerint a Magyar Közösség Pártjának (MKP) és a Most-Híd 

vegyes pártnak is több polgármestere és önkormányzati képviselője lesz a négy évvel ezelőtti 

választás eredményeihez képest. Robert Fico, az Irány (Smer) elnöke kielégítőnek minősítette 

pártja eredményét. Az ország történelmének hetedik helyhatósági választásán a szavazásra 

jogosultak 48,67 százaléka vett részt, ami néhány tized százalékponttal haladta meg a négy 

évvel ezelőtti arányt. A közel háromezer szlovákiai település 42 százalékában győzött 

pártonkívüli polgármesterjelölt, ez mintegy 5 százalékponttal több, mint négy évvel ezelőtt. 

Önkormányzati képviselőkből is több lesz a független, de arányuk alacsonyabb a 

polgármesterekhez képest. Érezhetően gyengültek a legnagyobb szlovák kormánypárt, az 

Irány pozíciói. Míg négy évvel ezelőtt a megválasztott polgármesterek közel harminc 

százalékát tudhatták magukénak, most csak alig több mint húsz százalékot szereztek meg. 

Hasonló arányban csökkent a párt önkormányzati képviselőinek száma is. Robert Fico, az 

Irány elnöke pártja eredményéről vasárnap a TA3 szlovák hírtelevízió vitaműsorában azt 

mondta: az ellenük folytatott sajtóhadjárat ellenére kielégítő eredményt értek el. "Világos, 

hogy többet akartunk, de a pártok között megnyertük a választást" - mondta Robert Fico, aki 

szerint a voksolás eredményei és a független jelöltek erős szereplése, arra mutatott rá, hogy 

csak a kormánykoalíció pártjainak vannak hagyományos politikai struktúrái, az ellenzék csak 

egy buborék, amely a valóságban nem is létezik. 

 

 

Egyre népszerűbb a magyar film Romániában – Kósa András László, a Balassi 
Intézet igazgatója a Bukaresti Magyar Filmhétről 
2018. november 9. – Krónika 

Egyre jobban kedveli a román közönség az új magyar filmeket, a Balassi Intézet célja pedig, 

hogy minél intenzívebb kapcsolat alakuljon ki a román és magyar filmesek között – mondta 

el a Krónikának az intézményt vezető Kósa András László annak kapcsán, hogy vasárnap 

kezdődik a 12. Bukaresti Magyar Filmhét. 

 

Nem ízlik a „román flekken” – színházi előadás plakátját cenzúrázná a 
magyarellenességéről híres politikus 
2018. november 9. – Krónika 

Egy színházi plakát eltávolítását követeli Marius Paşcan Maros megyei parlamenti képviselő, 

aki azt állítja, hogy a grafika csúfot űz Romániából. A 3G Színház, a darab szerzője és több 

román színész is frappáns választ adott a magyargyűlöletéről elhíresült politikusnak. 
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Izsák Balázs: a sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésen súlyt kell adni az 
autonómiaigénynek 
2018. november 9. – MTI, Krónika 

Izsák Balázs szerint a székelyek november 18-ra Sepsiszentgyörgyre tervezett nagygyűlésén 

súlyt kell adni annak az autonómiaigénynek, amelyet a közösség vezetői Bukarestben, 

Strasbourgban, Genfben és New Yorkban is igyekeznek megjeleníteni. A Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke Sepsiszentgyörgyön beszélt erről egy péntek délután tartott 

sajtótájékoztatón. Úgy vélte: minden embernek éreznie kell Székelyföldön, hogy felelőssége 

van a közösségével szemben, és azzal tehet a közösségéért, az autonómiaigény valóra 

váltásáért, hogy évente egy vagy két alkalommal elmegy az SZNT tömegrendezvényeire. Izsák 

Balázs elmondta: az elmúlt napokban tett brüsszeli látogatásán azt tapasztalta, hogy a székely 

diplomácia a nemzetközi élet részévé vált. „Ennek azonban csak akkor van súlya, ha az, aki 

megszólal a nemzetközi fórumokon, fel tudja mutatni, hogy az üzenet mögött egy élő 

közösség és közösségi akarat van” – jelentette ki. 

 

Szili Katalin: A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves 
részét képezi 
2018. november 9. – kormany,hu  

A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi – hangsúlyozta 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a temesvári Szórvány Alapítvány 25 éves évfordulója 

alkalmából tartott ünnepségen péntek délután Temesváron. A kétnapos ünnepséget megnyitó 

jubileumi ülésen a miniszterelnöki megbízott úgy fogalmazott: a szórvány megerősítéséért 

dolgozó civil szervezetek, köztük a temesvári Szórvány Alapítvány rendkívül fontos szerepet 

játszik a nemzetiségek, valamint a többségben és kisebbségben élő közösségek közötti 

kapcsolat kialakításában és ápolásában. Szili Katalin beszédében kiemelte: a tömb magyarság 

és a szórvány érdekei azonosak, hiszen aki a szórványt erősíti, az a tömböt is óvja és egyben a 

nemzetet védi. Hangsúlyozta: erős nemzet nem létezik erős közösségek nélkül, hozzátéve: a 

szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi. 

 

Mégsem lesz még egy magyar iskola Nagyváradon  
2018. november 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Ilie Bolojan nagyváradi polgármester és Eduard Florea, a nagyváradi városháza gazdasági 

igazgatója arról számolt be az RMDSZ-nek, hogy a polgármesteri hivatal nem engedélyezi egy 

újabb magyar nyelvű iskola létrehozását a városban. A Bihoreanul cikke szerint 

szeptemberben a Bihar megyei RMDSZ és a helyi magyar történelmi egyházak képviselői 

kérvényezték, hogy a polgármesteri hivatal hagyja jóvá a Luxemburgi Zsigmond Általános 

Iskola megalapítását, ahová a városban található Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, 

Lucreţia Suciu és Ioan Slavici iskolák magyar nyelvű osztályait költöztették volna. 

 

Csak a SRI oldhatja fel a titkosítást – ismét halasztottak a csíkszeredai elöljárók 
ügyében 
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2018. november 9. – szekelyhon.ro 

Nem történt előrelépés a péntek délelőtti tárgyaláson Ráduly Róbert Kálmán és Szőke 

Domokos a csíkszeredai polgármester, illetve alpolgármester büntetőperében. A Maros 

Megyei Törvényszéken nem is tárgyaltak semmit, inkább azon tanakodtak, hogy mi legyen a 

továbbiakban. A védelem kérésére, hogy milyen kapcsolat volt az Országos Korrupcióellenes 

Ügyosztály (DNA) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) között, milyen együttműködés 

szerint dolgoztak, volt-e terv arra nézve, hogy a két városi elöljárót lehallgassák, megfigyeljék, 

most sem adtak választ. A bíró tanácstalanul állt a kérdések előtt, az ügyész pedig azt 

magyarázta, hogy az egyetlen fél, amely feloldhatja a titkosítás alul a válaszlevelet, az csak a 

SRI lehet. 

 

A jövőt építik a Gyimesekben 
2018. november 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Gyimesközéplok főútja mellett, egyházi területen épülhet fel a település új óvodája, amelyre a 

magyar kormány biztosít finanszírozást 250 millió forint értékben. Az épület alapkövét 

ünnepség keretében helyezték a földbe, amelyen a helyi népviseletbe öltözött iskolások és 

óvodások mellett többek között részt vettek a község és a megye elöljárói, a római katolikus 

egyház, valamint a magyar kormány képviselői. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 

és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi felszólalásában kitért arra, hogy a 

magyarság megmaradásához a legfontosabb a család, az egyház és az iskola, utóbbihoz pedig 

szorosan kapcsolódik az óvoda is. Ezért tartják fontosnak, hogy támogassák új óvodák 

építését nemcsak Gyimesközéplokon, hanem szerte a Kárpát-medencében.  

 

Valós vagy elképzelt? A Trianon-traumáról kérdeztük Egry Gábor történészt  
2018. november 11. – maszol.ro 

Hogyan alakult ki az a Trianon-trauma, amely napjainkban magától értetődőnek tűnik a 

magyar társadalomban? Hogyan élték meg a különböző kistérségek hétköznapi emberei az 

ország feldarabolását, mennyire volt valójában traumatikus számukra ez a történelmi 

pillanat? A témában folytatott kutatás eddigi eredményeiről Egry Gábor történésszel, a 

Politikatörténeti Intézet főigazgatójával beszélgettek.  

 
„Képesek vagyunk építkezni” – 425 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium 
2018. november 11. – maszol.ro, transindex.ro 

Ami itt történik, és ami az elmúlt években történt, azt mutatja, hogy képesek vagyunk 

építkezni – hangsúlyozta Kelemen Hunor a Tamási Áron Gimnázium 425. évfordulója 

alkalmából szervezett gálaesten, Székelyudvarhelyen. A szövetségi elnök az intézmény 

részleges felújítását mindannyiunk örömünnepének nevezte, hiszen – mint mondta – közös 

örökségről van szó. Ünnepi beszédében a politikus úgy fogalmazott: stratégiai tervezésre, azaz 

erős hitre, akaratra és céltudatos cselekedetre volt szükség a mostani sikerhez. „Az elmúlt 

évtizedekben vissza kellett szerezni azt, ami a miénk volt, és amit 1948-ban egyetlen 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jovot-epitik-a-gyimesekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jovot-epitik-a-gyimesekben
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/104142-valos-vagy-elkepzelt-a-trianon-traumarol-kerdeztuk-egry-gabor-torteneszt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104248-kepesek-vagyunk-epitkezni-425-eves-a-szekelyudvarhelyi-tamasi-aron-gimnazium
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104248-kepesek-vagyunk-epitkezni-425-eves-a-szekelyudvarhelyi-tamasi-aron-gimnazium
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tollvonással elraboltak. Meg kellett őrizni, és most föl kellett újítani, de ami mindennél 

fontosabb: meg kellett tölteni és meg kell tölteni azzal a szellemiséggel, amely mögött több 

évszázadnyi tapasztalat van, de amelynek korszerűvé kell válnia, kortársnak kell lennie” – 

fejtette ki Kelemen Hunor.  

 
Átadták a régi pompáját visszanyerő gimnáziumi főépületet 
2018. november 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

Fejet hajtottak az előző generációk előtt, ünnepélyesen hálát adtak az iskola eredményeiért, 

és áldást kértek a Tamási Áron Gimnázium eljövendő évszázadaira. Legünnepélyesebb 

mozzanataihoz érkezett szombaton a 425 éve alapított székelyudvarhelyi iskola 

ünnepségsorozata: átadták a régi pompáját magyar kormánytámogatással visszanyerő 

főépületet. Soltész Miklós, Magyarország miniszterelnökségének egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára egy fogadalomnak a beteljesítését látja abban, ami most 

megvalósul a Kárpát-medencében. Jelesül, a tizennégy évvel ezelőtti szégyenteljes 

népszavazás után a nemzetért felelősséget érzők ígéretet tettek, ha egyszer lehetőség adódik, 

azt a csorbát, tragédiát helyrehozzák. Ezt szolgálja a nemzet visszafogadása és a gazdasági 

segítség is – köztük az egyházak és köznevelés támogatása. Köszönetet mondott a 

munkálatok minőségéért és mindazoknak, akik akár egy imádsággal, akár fizikailag 

hozzájárultak a külső megújuláshoz. A belső megújulást a helybeni összefogásban látja az 

államtitkár.  

 
Székföldi Magyar Napok: Erősdön ünnepelt a magyar közösség  

2018. november 11. – transindex.ro 

Szombaton délután, az idei Székföldi Magyar Napok második helyszínén, Erősdön ünnepelt a 

helyi maroknyi magyar közösség. Az ötödik alkalommal megszervezett magyar napokat már 

hagyományként kezelik, és közös erővel dolgoznak azon, hogy igazi ünnep legyen ez a nap.  

 

Nem zárható ki, hogy magyar híveihez is ellátogat jövőre a szentatya 
2018. november 12. – Krónika 

Nem zárható ki, hogy 2019-ben esedékes romániai látogatása során Ferenc pápa Erdélyt is 

felkeresi. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök tegnap a Krónikának 

elmondta: a szentatya nyitott arra, hogy jövőre közelről, „itthon” is megismerje erdélyi híveit. 

„Reménykedünk, bízunk benne, hogy az erdélyi katolikusok jövő évben fogadhatják a 

szentatyát” – szögezte le az egyházi elöljáró. Böcskei László minderről annak kapcsán 

nyilatkozott a Krónikának, hogy a többi romániai római és görögkatolikus püspökkel együtt 

ad limina apostolorum látogatáson vett részt a Vatikánban, ahol Ferenc pápa másfél órás 

meghallgatáson fogadta őket. 

 

 

Háromszéki árnyékjelentés a charta érvényesüléséről 
2018. november 12. – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/atadtak-a-regi-pompajat-visszanyero-gimnaziumi-foepuletet
https://szekelyhon.ro/aktualis/atadtak-a-regi-pompajat-visszanyero-gimnaziumi-foepuletet
http://itthon.transindex.ro/?hir=53474&Szekfoldi_Magyar_Napok_Erosdon_unnepelt_a_magyar_kozosseg
http://itthon.transindex.ro/?hir=53474&Szekfoldi_Magyar_Napok_Erosdon_unnepelt_a_magyar_kozosseg
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Részletes árnyékjelentést készít az elkövetkező időszakban a Kovászna Megyei Tanács az 

európai önkormányzati charta romániai érvényesüléséről – jelentette be pénteken Tamás 

Sándor, a megyei közgyűlés elnöke annak kapcsán, hogy november 7-én Strasbourgban az 

Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa önkormányzati 

bizottságának elnökévé választották Grüman Róbertet, a háromszéki testület alelnökét. Úgy 

vélik, ez külpolitikai siker, lehetőség arra, hogy a nemzetközi testületekben ne csak részt 

vegyenek, hanem „hallassák is hangjukat”. 

 

Öt perc a jövőnkért 
2018. november 10. – Felvidék Ma 

Menyhárt József mérföldkőnek ítéli meg a jelenlegi önkormányzati választásokat, hiszen a 

lakosság dönthet azokról, polgármesterekről, képviselőkről, akik az életkörülményeiket 

rendezhetik, javíthatják, segíthetik kultúránk, hagyományaink őrzését. Ugyanakkor a mostani 

eredmények a 2020-as parlamenti választások kimenetelét is előrevetíthetik. A magyar párt 

elnökét a voksolást követően kérdezték. „Alapvető választás az önkormányzati választás, 

hiszen meghatározza a jövő év köztársaságielnök-választását és az európai parlamenti 

választásokat is. Ez az előszobája a parlamenti választásoknak, amelyek 2020-ban várhatóak, 

de már a következő év őszétől készülünk rá. Nagyon fontos, hogy itt, most jó eredményt érjen 

el a felvidéki magyarság és regionálisan kiépítse azokat az alapokat, amelyekre a következő 

választások alkalmával hagyatkozhat, támaszkodhat”- jelentette ki Menyhárt József.  

 

Őry Péter: a jelölt nem lehet független 
2018. november 10. – Felvidék Ma 

Őry Pétert, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnökét, Csallóközcsütörtök 

polgármesterét azt követően faggatták, hogy leadta voksát az önkormányzati választásokon. 

Mi a tétje a mostani önkormányzati választásoknak a Magyar Közösség Pártja 

szempontjából? „Alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy meg tudjuk-e tartani azokat a 

pozíciókat, amelyeket az előző önkormányzati választásokon megszereztünk. Örvendetes, 

hogy a Magyar Közösség Pártja, a polgármesterek és a képviselők számát tekintve, az 

önkormányzati választásokon mindig kiváló eredményeket ér el.” 

 

Az önkormányzati választások értékelése – Kőrösi Ildikó is a vitázók között 
2018. november 11. – Felvidék Ma 

Az RTVS közszolgálati televízió 5 perccel 12 előtt című vitaműsorában az önkormányzati 

választások eredményeit elemezték a pártok szakemberei. Kőrösi Ildikó, az MKP elnökségi 

tagja kiemelkedően sikeresnek minősítette a választásokat. „A MOST-HÍD-dal néhány 

régióban eredményesen együttműködtünk, de sajnálatos, hogy néhány helyen nagyon erős 

szembesítést, konfrontációt tapasztaltunk”– vélekedett az MKP képviselője. Ravasz Ábel, a 

MOST-HÍD alelnöke a választási eredményekkel előrelépést lát a párt szempontjából „Olyan 
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https://felvidek.ma/2018/11/ot-perc-a-jovonkert/
https://felvidek.ma/2018/11/ory-peter-a-jelolt-nem-lehet-fuggetlen/
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helyeken is megerősítettük helyzetünket, ahol ez eddig hiányzott, így Bártfán és 

Felsővízközben (Svidník), ahol a párt eddig nem volt sikeres.” 

 

A politikai pártok értékelték az önkormányzati választásokat 
2018. november 11. – Felvidék Ma, bumm.sk  

Szlovákiában közel háromezer településen tartottak szombaton önkormányzati választásokat. 

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint a választópolgárok 48,65 százaléka (2187735  fő) 

járult az urnákhoz. Az országos politikai színtéren már megkezdődöttek az elemzések. A 

Most-Híd párt az előző választásokhoz mérten jobb eredményt várt, legalább tíz százalékkal 

szerették volna növelni a képviseletüket, ezt a célt túlszárnyalták – jelezte Bugár Béla a TA3 

televízió vitaműsorában. „A párt színeiben 127 polgármester győzött, örülök annak, hogy 

olyan helyeken is sikert értünk el, ahol az MKP-val mérkőztünk,” mondta. 

 

Több mint 1200 önkormányzat élére független jelölt került 
2018. november 11. – Ma7.sk  

A választásokon a legeredményesebbek a független polgármesterjelöltek voltak, akik összesen 

1232 városban és községben, vagyis a települések 42,42%-ában arattak sikert. A szombati 

önkormányzati választások hivatalos, az Állami Választási Bizottság által igazolt eredményeit 

egy vasárnapi sajtótájékoztatón tették közzé. Az országos részvételi arány 48,67 százalék volt. 

 

Vámbéry Ármin-szobrot avattak Dunaszerdahelyen 
2018. november 9. – Felvidék Ma, Ma7.sk  

A fiatal korában Dunaszerdahelyre költözött író szobra, aki a város egyik alapiskolájának és 

gimnáziumának is névadója, a sétálóutcában kapott helyet, s egy padon ülve ábrázolja őt. 

Vámbéry Ármin (eredeti neve: Wamberger Hermann) Szentgyörgyön született 1832-ben.    

Dunaszerdahelyen Mag Gyula szobrászművész alkotását november 8-án leplezték le. A 

letakart szobor körül megtelt az utca a leleplezésre érkezettekkel. A nemzetközi hírű 

keletkutató, Dunaszerdahely város prominens személyisége egész alakos szobrának avatásán 

ünnepi beszédet mondott dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere, aki 

beszédében példamutatónak nevezte Vámbéryt, akinek élete, személyisége jó útmutatás a 

fiatalok számára. 

 

Versünnep a hazaszeretet és a magyarságtudat erősítéséért 
2018. november 10. – Felvidék Ma 

Mintegy ötven szavaló vett részt a Kárpát-medence számos szegletéből a november 9-én 

megtartott Magyarnak lenni – magyar költők hazafias verseinek seregszemléjén. A Palóc 

Társaság által szervezett rendezvény a Sajó Sándor– emlékév egyik legjelentősebb eseménye 

volt. A versszemlének helyt adó ipolysági Szondy György Gimnáziumban elhangzott, hogy 

Sajó Sándor születésének 150. évfordulóját ünnepeljük az idén, ugyanakkor halálának 85. 

évfordulójára is emlékezünk. „Verset mondani nagyon nehéz, mégis évről-évre szép számmal 

vannak fiatalok, akik vállalják a megmérettetést. A vers és a költészet, az irodalom szeretete a 
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https://felvidek.ma/2018/11/a-politikai-partok-ertekeltek-az-onkormanyzati-valasztasokat/
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https://felvidek.ma/2018/11/vambery-armin-szobrot-avattak-dunaszerdahelyen/
https://felvidek.ma/2018/11/versunnep-a-hazaszeretet-es-a-magyarsagtudat-erositeseert/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 12. 
9 

kultúra megtartásának egyik alappillére”– fogalmazott köszöntőjében Petrezsél Zsuzsanna, a 

tanintézmény vezetője. 

 

Az izsai hölgyek népviseletben vettek részt a választáson 
2018. november 10. – Ma7.sk  

Izsán, a komáromi járási faluban két választó hűen a néphagyományokhoz népviseletben 

járult az urnákhoz. A népviseleti öltözékük  még abból az időből származik, amikor a faluban  

még hagyomány volt így öltözködni. Kurucz Tóth Mária (68), aki a falu vezetője volt 16 éven 

keresztül, elmondta, hogy a rajtuk levő ruhát ünnepi alkalmakkor viselték, s nemzedékről 

nemzedékre öröklődik. Izsák Elvirával (75), aki az izsai óvoda volt igazgatónője, dalra is 

fakadt a volt polgármester asszony.  

 

Bukovszky László a SZK ezüst emlékérmével tüntette ki Bárczi Zsófia dékánt 
2018. november 10. – Új Szó  

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának pótolhatatlan 

szerepe van a kétnyelvű hivatali ügyvitelszervezés, valamint az államigazgatás területén 

elhelyezkedő, magasan képzett kétnyelvű szakemberek felkészítésében. Ezt Bukovszky László 

(Most-Híd) kisebbségügyi kormánybiztos jelentette ki a kar megalapításának 15. évfordulója 

alkalmából. Bukovszky a kart a hivatala stratégiai partnerének tekinti. Hozzátette: a két 

intézmény közösen régóta arra törekszik, hogy a nyelvi jogok érvényesítésével összefüggésben 

a szakmaiság és a nyelvi készségek fejlesztése élvezzen prioritást. 

 
A magyarság nem hátrány 
2018. november 11. – Új Szó 

A szlovákiai magyarok túlnyomó többségének nem okoz problémát az érvényesülés – derült 

ki a Fórum Kisebbségkutató Intézet legújabb felméréséből. Lampl Zsuzsanna, az intézet 

szociológiai részlegének igazgatója lapunknak azt mondta, a felmérés alapján a szlovák–

magyar viszony az utóbbi időben egyre pozitívabban alakul. A Fórum Intézet a budapesti 

Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közösen készített elemzése a szlovákiai magyarok 

érvényesüléssel kapcsolatos véleményét vizsgálta. A megkérdezettek 55 százaléka 

túlnyomórészt elégedett, 34 százaléka pedig teljes mértékben elégedett az életével, és 

mindössze 11 százalékuk vallotta magát elégedetlennek. A felmérés készítői az elégedettséget 

több szempont alapján vizsgálták, a résztvevőket a jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseikről, a 

családjuk anyagi helyzetéről és a munkahelyi körülményeikről is kérdezték – ezek a tényezők 

mind nagyban befolyásolják az elégedettek arányát. A válaszadók 85 százaléka nem is tervezi, 

hogy elköltözik jelenlegi lakóhelyéről, a két fő indok, hogy ott születtek, vagy szeretnek ott 

élni. 

 

Zenta: A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek 
2018. november 10. – Vajdaság MA 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/az-izsai-holgyek-nepviseletben-vettek-reszt-a-valasztason
https://ma7.sk/tajaink/az-izsai-holgyek-nepviseletben-vettek-reszt-a-valasztason
https://ma7.sk/tajaink/az-izsai-holgyek-nepviseletben-vettek-reszt-a-valasztason
https://ujszo.com/regio/bukovszky-laszlo-a-szk-ezust-emlekermevel-tuntette-ki-barczi-zsofia-dekant
https://ujszo.com/kozelet/a-magyarsag-nem-hatrany
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23005/Zenta-A-magyarellenes-atrocitasok-aldozataira-emlekeztek.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 12. 
10 

Mementó 2018 címmel emlékeztek meg pénteken este Zentán az 1944 őszén elkövetett 

magyarellenes atrocitások áldozatairól. A rendezvény keretében előbb gyászmisét tartottak a 

Szent István-templomban, majd a szentmise után az emlékező gyülekezet a templomtól a 

Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához vonult. 

 
Továbbjutott a Fölszállott a páva vajdasági fellépője 
2018. november 10. – Vajdaság MA 

Továbbjutott a Fölszállott a páva elődöntőből az énekes szólisták és énekegyüttesek 

kategóriájában a zentai Sőregi Anna és Komáromi Kristóf. A hangszeres szólisták és 

zenekarok kategóriát képviselő Pósfa zenekar, a táncos szólisták és táncospárok 

kategóriájában Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik, a néptáncegyüttesek közül a Debreceni 

Hajdú Táncegyüttes jutott tovább a nézők szavazatai alapján. 

 

Együttműködési szerződés aláírásával tették ünnepélyesebbé a 
Szólótáncfesztivált 
2018. november 10. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a magyarországi Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület együttműködése ezentúl mind szakmai munkában, mind pedig 

rendezvények szervezésében bővül. A magyarországi népművészeti versenyeken nagyobb 

számú vajdasági résztvevő képviseltetheti majd magát, valamint a szakmai képzések száma és 

színvonala is emelkedhet - többek között ezek is elhangoztak a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség és a magyarországi Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület együttműködési 

szerződésének aláírásán, amelyet a VI. Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny gálaműsora 

keretein belül tartottak meg Szabadkán. 

 

Már kétszáz kamionyi adománnyal segített egy holland alapítvány rászorulókon 
2018. november 10. – MTI  

Hálaadó gyermeknapot tartottak szombaton Debrecenben abból az alkalomból, hogy 

megérkezett a városba a holland Stichting Kinderen in Nood (Gyermekek Szükségben 

Alapítvány) kétszázadik kamionja.  A holland szervezet a Magyar Református 

Szeretetszolgálattal (MRSZ) együttműködve évek óta segít a magyarországi és határon túli 

rászoruló gyermekeken és családokon ajándékcsomagokkal, bútorokkal, játékokkal és 

ruhaadományokkal. Miután a kétszázadik kamion megérkezett Debrecen főterére a 

Református Nagytemplom elé, a hálaadó rendezvény a Kölcsey központban folytatódott, ahol 

a mintegy hétszáz gyereket a Hahó együttes koncertjével, kézműves foglalkozásokkal, 

ugrálóvárral és a református szeretetszolgálat érzékenyítő játékaival várták. 

 

A kárpátaljai Nagydobrony református intézményeinek vitt adomány Mága 
Zoltán 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/tovabbjutott-folszallott-pava-vajdasagi-fellepoje
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/egyuttmukodesi-szerzodes-alairasaval-tettek-unnepelyesebbe-szolotancfesztivalt
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/egyuttmukodesi-szerzodes-alairasaval-tettek-unnepelyesebbe-szolotancfesztivalt
http://www.haon.hu/mar-ketszaz-kamionyi-adomannyal-segitett-egy-holland-alapitvany-raszorulokon/4045478
https://magyaridok.hu/kultura/a-karpataljai-nagydobrony-reformatus-intezmenyeinek-vitt-adomanyt-maga-zoltan-3659792/
https://magyaridok.hu/kultura/a-karpataljai-nagydobrony-reformatus-intezmenyeinek-vitt-adomanyt-maga-zoltan-3659792/
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2018. november 11. – MTI, Magyar Idők  

A kárpátaljai Nagydobronyba református intézményeinek vitt adományt 100 templomi 

jótékonysági koncertsorozatának keretében Mága Zoltán. A hegedűművész vasárnap az MTI-

hez eljuttatott közleményében azt írta: a nagydobronyi református templomban a Budapesti 

Primarius Szimfonikus Kamarazenekarral egy jótékonysági hangversenyt adott. Mint írta: a 

jótékonysági misszió 20. állomásán olyan nagy volt az érdeklődés, hogy "az 1700 férőhelyes 

templomba több mint 2500 ember zsúfolódott be". Mága Zoltán a jótékonysági koncerttel a 

református egyházközösség által működtetett gyermekotthont támogatta. Ezen felül anyagi 

hozzájárulással is segítette a nyáron felgyújtott helybéli imaház és óvoda újjáépítését. Bajkai 

István fideszes országgyűlési képviselővel közösen, magánadományként ötmillió forinttal 

támogatják a két intézmény újjáépítését. 

 

Mága Zoltán-koncert Nagydobronyban 
2018. november 10. – karpatalja.ma 

A nagydobronyi református templomban adott jótékonysági koncertet a világhírű 

hegedűművész november 9-én. Mága Zoltán magyarországi Prima Primissima díjas 

hegedűművész és dr. Bajnai István magyarországi parlamenti képviselő nagymértékben 

hozzájárultak a nagydobronyi leégett imaház és óvoda újjáépítéséhez. A 100 templomi 

jótékonysági koncertsorozat keretén belül a művész a Budapesti Primarius Szimfónikus 

Zenekar kíséretében lépett fel a nagyközségben. A jótékonykodókat elkísérte dr. Lomnici 

Zoltán magyarországi főbíró és a Fidelitas ifjúsági szervezet néhány tagja is. 

 

Divatbemutató Hrivnák Tünde munkáiból 
2018. november 11. – karpatalja.ma 

Bemutatóval méltatta a szövés hagyományának és a beregi szőttes újjászületésének napját a 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület november 9-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Ungvári Járási Rendezvényközpontjában Csapon. A bemutatón Hrivnák Tünde Pro Urbe 

díjas divattervező BY ME Treasure nevezetű beregi szőttessel díszített divatkollekcióját 

mutatták be. A BY ME Treasure kollekció kizárólag eredeti kárpátaljai kézimunkákból 

készült, ezzel is támogatva a Kárpátalján élő népművészek mindennapi életét. 

 

Szent Márton ünnepe Alsóőrben 
2018. november 10. – volksgruppen.orf.at 

A „Der rote Mantel” című füzet magyar nyelvű kiadásával ünnepelték a Márton napot 

november 10-én Alsóőrött. A Szent Márton történetét bemutató kötet „A vörös köpeny” 

címmel immár magyarul is olvasható. A magyar nyelvű fordítást a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület adta ki. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/maga-zoltan-koncert-nagydobronyban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/divatbemutato-hrivnak-tunde-munkaibol/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2946720/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2018. november 10. – Duna World 

 

Magyar lakásszínház Laguna Beach-en. Borbély Melinda otthonában lépnek fel magyar 

művészek. Vendége volt már Reviczky Gábor, Farkas Franciska és a Kaláka együttes is.  

 

1956 eseményei, megtorlásai milliókban nyomot hagytak. Akik itthon maradtak és akik 

kényszerűségből távoztak egyaránt őriztek történeteket, emlékeket, melyekről ildomos volt 

hallgatni még családon belül is.  

 

A Szófiai Magyar Intézetet a II. világháború után, 1948-ban hozták létre. Bulgária egyik 

legidősebb kulturális intézete hét évtizede résztvevője Szófia kulturális életének és jelentős 

tényezője a két ország kapcsolatának.  

 

Nagyszabású műsorral vendégeskedett a Magyar Állami Operaház New Yorkban 365 fős 

társulatával. A csaknem két hetes látogatás első felében az operáké volt a főszerep. 

 

Álmos kisvárosnak látszik a floridai Sarasota. Időtlenséget, békességet, nyugalmat áraszt. 

Ebben a városban azonban a napokban nagy volt a nyüzsgés. Tekintélyes személyiségek 

találkozójának adott otthont egy teljes héten keresztül.  

 

Az ausztráliai magyar közösség évről évre megrendezi a Magyarok Találkozóját Gold Coast-

on, az ország legszebb tengerpartján fekvő városban. A már hagyománynak számító fesztivál 

több ezer látogatót vonz minden évben. 

 

A nemzetpolitika egy kiemelt területe a Magyar Kormánynak és tegyük hozzá: sikerterülete. 

Az év legnagyobb nemzetpolitikai eseménye a közelgő Diaszpóra Tanács ülése előtt és az 

amerikai ’56-os megemlékezések után látogatott el hozzánk Dr. Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-11-10-i-adas/
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Térkép 

2018. november 10. – Duna World 

 

Száznál is több székelyföldi település határában gyújtottak őrtüzeket a Székely Nemzeti 

Tanács által meghirdetett Székelyföldi Autonómia Napján. Kilométernyi távolságból is 

látható őrtüzekkel és az autonómiát igenlő kiáltvány felolvasásával adták hírül idén is a 

világnak a székelyföldi magyarok: Székelyföld létezik és élni akaró közössége van. Székelyföld 

autonómiájáért több településen a templomokban is imádkoztak. A Korond határában 

található Likaskőnél családi programokkal kapcsolódtak az őrtűzgyújtáshoz. 

 

A székelyföldi őrtüzekkel - ahogy hallhattuk - üzenni akarnak a székelyek, méghozzá azt, hogy 

továbbra is szeretnék elérni Székelyföld autonómiáját. A Térkép vendége, Szili Katalin, 

miniszterelnöki megbízott. 

 

Kárpátalján a magyarság egy tömbben él Kárpátalja alföldi részén, a Tisza, a Latorca, és a 

Borzsa felső folyásánál pedig szórványban. A magyarok által is lakott települések száma 114. 

A területen végzett legutolsó népszámlálás szerint 150 ezer magyar él itt. Ezek a tudnivalók 

számokban kifejezve. A kárpátaljaiak sokszínű kultúrájukat immár 4. alkalommal mutatták 

meg Brüsszelben, a kárpátaljai magyar napokon.  

 

A bihari hagyományok és értékek felkutatását tűzte ki célul a nagyváradi Csillagocska 

Alapítvány, amely idén ünnepelte 16. születésnapját. A civil szervezet működteti az azóta 

népszerűvé vált Csillagocska Református Zeneóvodát is, ahol az óvodapedagógusok nagy 

hangsúlyt fektetnek a zenei anyanyelv, a magyar népi hagyományok megtanítására.  

 

Anyaországi egyetemisták  irányításával kalákában barkácsoltak a napokban a bánáti 

gyerekek.A Hello Wood nemzetközi oktatási platform magyarországi közösségépítő 

alkotócsoportja a külhoni magyar családok éve programjának keretében érkezett 

Tiszaszentmiklósra. Kárpát-medencei körútjuk során ez a vajdasági falu volt az utolsó 

állomás. Az egyetemisták célja a közösségépítés, illetve, hogy a kis falvak lakói is érezzék, 

hogy nincsenek magukra hagyva. 

 

Az elsődleges célja az volt a felvidéki Zsapka Attilának, hogy a magyar költők versei 

eljussanak a szlovákiai magyar gyerekekhez. Megzenésített verseit a felvidékiek nagyon jól 

ismerik az idén 50 éves énekes-gitárosnak, aki „Félszáz” címmel tart jubileumi koncertturnét 

szülőföldjén. A számos díjat elnyerő párkányi zenész nem csak egyénileg lép fel, hiszen több 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-11-10-i-adas-2/
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formációnak is oszlopos tagja és ami számára a legfontosabb, hogy a zene megszépíti a 

mindennapokat. 

 

Határok nélkül 

2018. november 9. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban két új óvoda is épül a 

gyimesközéploki közösség számára 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban két új óvoda is épül a gyimesközéploki 

közösség számára. Ma ünnepélyesen letették az Antalok-pataki Iskola mellett az óvoda 

alapkövét. Itt készült OGe összeállítása. 

 

Bocskor Andrea: Ukrajnának be kell tartania nemzetközi vállalásait 

Ukrajnának nem csak csatlakoznia kell a nemzetközi szervezetekhez, és ratifikálnia a 

nemzetközi egyezményeket, hanem be is kell a vállalt alapelveket tartania -  mondta Bocskor 

Andrea európai parlamenti képviselő annak kapcsán, hogy Ukrajna 23 éve, 1995-ben ezen a 

napon lett az Európa Tanács tagja. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Bocskor Andrea. - Ukrajna 

már egy évvel ezelőtt, az új oktatási törvényével meglévő jogokat vont vissza az országban élő 

kisebbségektől. De nézzük mi volt a korábbi években a kisebbségi jogokkal. Mert nem a 21., 

sőt nem is a 20. század találta ki a kisebbségi, vagy ha úgy tetszik nemzetiségi jogokat. 

 

Nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek Beregszászon a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán az 1868. évi nemzetiségi törvény kiadásának 150. évfordulója 

alkalmából. A kutatók szerint a másfél évszázada keletkezett jogszabály sokkal előremutatóbb 

és európaibb volt, mint az utóbbi években Ukrajnában tapasztalható jogalkotási folyamatok, 

melynek során szűkítik a nemzetiségi jogokat, és már meglévő kisebbségi jogokat vonnak 

vissza.  

 

15. alkalommal rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepét november 3-án, 

15. alkalommal rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepét november 3-án, mert ezen a 

napon 1825-ben határoztál el a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek  – Széchenyi István 

indítványozására és lelkes felajánlására – a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. 

Ennek emlékére, és tiszteletére az ezt követő napokban és hetekben számtalan tudományos 

konferenciát rendeznek Kárpát-medence szerte. De talán az sem véletlen, ha egy rektor ekkor 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-09_18-02-00&enddate=2018-11-09_18-40-00&ch=mr1
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tart  számvetést, különösen akkor, mikor egyeteme hallgatói a nemzetközi versenyeken 

kiválóan teljesítenek.  

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  diákjai a napokban nyerek I. 

díjat a Bukarestben megrendezett XI. Robochallenge nemzetközi versenyen 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  diákjai a napokban nyerek I. díjat a 

Bukarestben megrendezett XI. Robochallenge nemzetközi versenyen. A sikerek azt 

bizonyítják, hogy a Sapientia érdeme nem csupán az, hogy magyar nyelven nyújt képzést, 

hanem az, hogy versenyképes, minőségi oktatást biztosít . Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett 

Dávid Ferenc rektorral.  

 

Interaktív, az erdélyi kastélyokat, kúriákat népszerűsítő játékokkal ismerkedtek 

meg a pedagógusok Kolozsváron 

Interaktív, az erdélyi kastélyokat, kúriákat népszerűsítő játékokkal ismerkedtek meg a 

pedagógusok Kolozsváron. A Kastély Erdélyben program csapata az oktatók segítségével, 

saját fejlesztésű játékokkal vinné közelebb a legkisebbekhez a múltat, a kastélyok világát. 

Szilágyi Szabolcs összeállítása 

 

Aranyérmet szerzett Lengyelországban a szabadkai Kajdocsi Tamás 

A szabadkai Kajdocsi Tamás szupernehézsúlyban a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség 

Egyetemista Súlyemelő Világbajnokságán aranyérmet szerzett Lengyelországban pár héttel 

ezelőtt. Majd október utolsó hétvégéjén ugyancsak Lengyelországban tartották a 23 év alatti 

sportolók Súlyemelő Európa Bajnokságát, ahol szerb színekben versenyzett, és bronzéremmel 

tért haza.  

 

Határok nélkül 

2018. november 10. – Kossuth Rádió  

 

Különleges kiállítás nyílt a Csíki Székely Múzeumban 

Különleges kiállítás nyílt a Csíki Székely Múzeumban. A budapesti Kereskedelmi és 

Vendéglátó-ipari Múzeum Szerzetesek asztalánál c. kiállítását kiegészítették a csíksomlyói 

rendház anyagával, s így vitték el azt Csíkszeredába. Az időszaki kiállítás színes anyaga 

betekintést enged az európai és természetesen a magyar nyelvterületen is jelenlevő 

szerzetesrendek életébe, étrendjébe, és bemutatja a szerzeteseknek a gasztronómia 

alakulására gyakorolt hatását. A vándorkiállítás megnyitója után készült Oláh-Gál Elvira 

összeállítása.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-10_18-30-00&enddate=2018-11-10_19-07-00&ch=mr1
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A vándorkiállítás egészen 2019 január közepéig látogatható Csíkszeredában, a Csíki Székely 

Múzeumban. 

 

A múlt héten Temesvárra érkezett egy válogatás az idei, a 28. Csongrádi Plein 

Air Művésztelep alkotásaiból 

A múlt héten Temesvárra érkezett egy válogatás az idei, a 28. Csongrádi Plein Air 

Művésztelep alkotásaiból. A temesvári képzőművész-közösség fontosnak tartja az alkotótábor 

„termésének” megismerését és megismertetését a helyi művészetkedvelőkkel, mert 1990 óta 

kiváló az együttműködés a két térség alkotói között. A csongrádi művésztelepen minden 

évben sok temesvári művész is tevékenykedik. A tárlatnyitó után munkatársunk, Lehőcz 

László először a vendéglátó, román képzőművész-szövetség temesvári szervezetének elnökét, 

Szekernyés Jánost kérte értékelésre.  

 

Nagybánya, Beregszász, Dobronak, Léva. Ez csak néhány helyszíne a nyolc 

országon keresztülfutó Kárpát-medencei magyarok zenéje című 

koncertsorozatnak 

Nagybánya, Beregszász, Dobronak, Léva. Ez csak néhány helyszíne a nyolc országon 

keresztülfutó Kárpát-medencei magyarok zenéje című koncertsorozatnak, amit 2001 óta 

minden évben megszerveznek. A szeptemberben elindult programsorozatot a Pesti 

Vigadóban tartott gálaműsor koronázta, ahol először a főszervezővel, Böszörményi Gergellyel, 

majd a Servet zenekar tagjaival is beszélgetett munkatársunk, Ternovácz Fanni. 

 

A gitárhúrokon megszólaló klasszikus-zenéé volt a főszerep Kolozsváron, a 

Novum Generatio/Új Nemzedék/ Nemzetközi Gitárnapokon 

És még mindig maradjunk a zenénél! A gitárhúrokon megszólaló klasszikus-zenéé volt a 

főszerep Kolozsváron, a Novum Generatio/Új Nemzedék/ Nemzetközi Gitárnapokon. A 

Kincses városban az Egyesült Királyság, Chile, Franciaország, Ausztria, Magyarország és 

Románia gitárosai léptek fel. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

 

 


