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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Bemutatták az RMDSZ Erdélyt népszerűsítő angol nyelvű portálját – nem 
panaszkodni, hanem csábítani akar a Transylvanianow.com 
2018. október 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nem panaszkodni, hanem elsősorban csábítani akar a Tansylvanianow.com angol nyelvű 

portál, melyet a Digitális Székelyföld Konferencián, Székelyudvarhelyen mutatott be 

csütörtökön Porcsalmi Bálint, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető 

elnöke és Patrick Eagan projektvezető. Amint Porcsalmi Bálint elmondta: a külföldön töltött 

évek során azt tapasztalta, hogy Románia és Erdély kapcsán Drakula, Nicolae Ceaușescu 

egykori kommunista vezető és a nyomor árvaházai jutnak az emberek eszébe, valamint az, 

hogy az ország a 90-es években közel állt egy, a koszovóihoz hasonló etnikai konfliktushoz. 

Úgy vélte: ezen változtatni kell, és azt kell elérni, hogy ne Ceaușescu, hanem az Erdélyt 

népszerűsítő Károly herceg, ne az árvaházak, hanem az inkubátorházak, és ne az új Koszovó, 

hanem az új Dél-Tirol képét hívja elő az emberekben a régió. Porcsalmi Bálint úgy vélte: az 

erdélyi magyar politikai elit adóssága, hogy mindeddig nem sikerült elmagyaráznia a világ 

számára, „hogy mi történik itt velünk”. Hozzátette: az utóbbi években csupán Mihai Tudose 

miniszterelnök akasztófás fenyegetése lépte túl a nyugati világ ingerküszöbét. 

 

Óvodaválasztás: fontos a színvonal – az oktatás minősége, a pedagógus 
személyisége is lényeges szempont a magyar szülők számára 
2018. október 18. – Krónikia 

Etnikailag semleges és etnikai jellegű tényezők egyaránt befolyásolják az óvodaválasztásban 

az erdélyi magyar szülőket – derül ki a Nemzetpolitikai Kutatóintézet friss felméréséből, 

amely a Kárpát-medence négy régiójára (Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja) terjed ki. 

Az oktatás színvonalát tekintik a legfontosabb szempontnak óvodaválasztáskor a Kárpát-

medencében élő magyar szülők a Nemzetpolitikai Kutatóintézet friss felmérése szerint. A 

megkérdezettek második kritériumként az anyanyelvet jelölték meg, míg harmadik helyen a 

biztonságos környezet szerepelt.  

 

Menyhárt József MKP-elnök: nem vagyunk annyian, hogy azt firtassuk, ki a „jó” 
és ki a „rossz” magyar 
2018. október 18. – maszol.ro 

Ahol magyar ember van, ott mindig legalább három-négyirányú a széthúzás, és ez úgy 

általában rossz tulajdonság a Karpát-medencében – véli a szlovákiai önkormányzati 

választások sűrűjében lévő Magyar Közösség Pártjának elnöke, Menyhárt József. Az alakulat 

több száz polgármester-jelöltet és több ezer önkormányzati képviselőjelöltet indít a november 

10-i megmérettetésen, azonban a távlati cél számára továbbra is az, hogy visszakerüljön az 

ország törvényhozásába, amelynek már közel egy évtizede nem része. Esélylatolgatásra kérték 
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fel a párt elnökét, aki arra is reflektált: rövid távon egy szlovák-magyar vegyes párt 

felmutathat részeredményeket, azonban hosszú távon a magyar képviseletnek és a közösség 

fennmaradásának is az etnikai alapú elvi politizálás lehet a biztosítéka.  

 

Mecénás és katona – a Mátyás-kiállítás Beregszászban 
2018. október 18. – karpatalja.ma 

Remek hadvezér és politikus, ugyanakkor a kultúra pártfogója – október 17-én Merényi 

Zoltán és Somodi András Mátyás király – mecénás és katona című kiállítása nyílt meg 

Beregszászban. A rendezvény a Magyarság Háza és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) közös szervezésében jött létre. A kiállítást megtisztelte jelenlétével 

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja; dr. Orosz Ildikó, a II. 

RF KMF rektora; Csibi Krisztina, a Mátyás király Emlékévet lebonyolító Magyarság Háza 

igazgatója; Orosz Géza, Beregszász megyei jogú város alpolgármestere, valamint Molnár D. 

István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke. 

 

Megnyitotta kapuit a Digitális Székelyföld Konferencia Székelyudvarhelyen  
2018. október 18. – maszol.ro 

Az idén már új néven futó, hatodik alkalommal megszervezett Digitális Székelyföldi 

Konferenciának Székelyudvarhely ad otthont, október 17. és 19. között, a polgármesteri 

hivatal épületében. A csütörtöki megnyitón számos előadó, fiatal informatikus és politikai 

képviselő is részt vett.  

 

Makkai Gergely: nem kirándulni mentünk Dél-Koreába  
2018. október 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem sétálni ment, hanem konkrét eredményeket ért el az a delegáció, amelyet a 

marosvásárhelyi tanács küldött a múlt hónapban a világbéke konferenciára. Sikerült ugyanis 

megállapodni egy dél-koreai kórház alapítójával, hogy az egészségügyi intézmény és a 

marosvásárhelyi kórházak között szoros együttműködés jöjjön létre. Erről a város RMDSZ-es 

alpolgármestere, Makkai Gergely számolt be, akit többek között a dél-korei utazás miatt 

szólított fel a szövetség a tisztségéről való lemondásra. 

 

Székelyföldön járt Dacian Cioloș, de nem mindenki örült ennek  
2018. október 18. – transindex.ro, maszol.ro, Háromszék, Krónika 

Székelyföldi körúton járt Dacian Cioloș volt technokrata miniszterelnök és találkozott helyi 

politikai vezetőkkel is. A Háromszék napilap szerint Cioloș új embereket kíván bevonni a 

közéletbe, többek között ezért látogatott el Sepsiszentgyörgyre, ahol találkozott Antal Árpád 

polgármesterrel és Tamás Sándor megyei tanácselnökkel is. Cioloș az általa alapított 

Platforma România 100 számára gyűjtött aláírásokat, amely jelenleg a választási törvények 

módosítását szeretné elérni és a kezdeményezéshez Kovászna megyében háromszáznál is 
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többen csatlakoztak a napilap állítása szerint. A pártelnök Sepsiszentgyörgy mellett 

Csíkszeredába és Székelyudvarhelyre is ellátogatott.  

 

A székelyderzsi erődtemplomban kérték számon Románia volt miniszterelnökét 
a medvetámadások miatt 
2018. október 18. – szekelyhon.ro 

A elszaporodott medvepopuláció miatti károk és embertámadások ügyében kérte számon a 

Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetősége Dacian Cioloș volt 

miniszterelnököt, aki Székelyderzsbe is ellátogatott a székelyföldi kampánykörútja részeként. 

„Reméljük, hogy azért jött ide, hogy bocsánatot kérjen a lakóktól, amiért miniszterelnöksége 

idején megszüntették a medvékre vonatkozó kilövési kvótákat” – törte meg a székelyderzsi 

erődtemplomban zajló könnyed beszélgetést Dacian Cioloș felé fordulva Mărmureanu-Bíró 

Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász és Sorthorgász Egyesület igazgatója. Ezután pedig átnyújtott 

egy közel kétszáz – csak az ő vadászterületén történt – idei káresetet tartalmazó iratcsomót a 

politikusnak, amelyhez tíz Hargita megyében történt embertámadás leírását is csatolta. 

 

Rövidesen a város tulajdonába kerülhet a sepsiszentgyörgyi stadion  
2018. október 18. – maszol.ro 

Heteken belül a város tulajdonába kerülhet a sepsiszentgyörgyi stadion, hacsak időközben a 

politikai helyzet ezt nem írja felül – mondta el a maszol.ro érdeklődésére Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az önkormányzat kezdeményezte a 

kormányhatározat tervezetet, amely révén a Szemerja negyedi stadion a sportminisztérium 

alárendeltségébe tartozó Városi Sportklubtól (VSC) átkerül a város tulajdonába. Antal Árpád 

szerint kompromisszumos megoldást javasoltak, miszerint a város megkapja a stadiont, míg a 

minisztérium megtartja a Szabó Kati Sportcsarnokot és a sportszálló épületét. Hozzátette: a 

sportminisztérium elkészítette az erről szóló kormányhatározat tervezetet, de a fejlesztési 

minisztérium a jóváhagyása előtt kérte, hogy aktualizálják a sportlétesítmény leltári értékét. 

Ezt megtették, így már nincs akadálya, hogy kormányhatározattal a város tulajdonába 

kerüljön a sportlétesítmény. Ha a politikai akarat ezt felül nem írja, hetek kérdése, hogy a 

városhoz kerüljün a stadion, mondta Antal Árpád.  

 

A MIÉRT és a Nőszervezet is támogatja a bejegyzett élettársi kapcsolatot  
2018. október 18. – maszol.ro 

A bejegyzett élettársi kapcsolatot szabályozó törvény elfogadását szorgalmazó állásfoglalást 

tett közzé csütörtökön a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). A jogszabály elfogadását 

támogatja az RMDSZ Nőszervezet is. „A referendum után bebizonyosodott, hogy a fiatalok 

nem ülnek fel a gyűlöletbeszédnek, hanem ellenkezőleg: befogadóak és toleránsak más 

kisebbségekkel szemben is. Meggyőződésem, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak 

példamutatóknak kell lenni a többség-kisebbség viszonyt illetően” – idézte a MIÉRT elnökét 

az ifjúsági szervezet közleménye.  
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Cioloș a jövőről szeretett volna beszélni, de folyton a múltbeli „szerencsétlen 
döntései” kerültek szóba 
2018. október 18. – szekelyhon.ro 

Nem vállalt felelősséget a csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára 

való felkerülésének elmulasztásáért Dacian Cioloș. A volt miniszterelnök csütörtöki 

csíkszeredai látogatásán beszélt a témáról. A székelyföldi medvehelyzetről is szó esett. 

 

 

Gázfolyosó Romániából Magyarországra 
2018. október 19. – Krónika 

Új forrásból, Románia felől érkezhet hamarosan földgáz Magyarországra a Bulgáriából és 

Romániából induló, és a tervek szerint Ausztriáig érő gázvezeték révén. Kaderják Péter, a 

magyar kormány energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára a Krónikának 

elmondta, a jövő év végéig adottak lehetnek a feltételek a Magyarországot és Romániát 

összekötő gázszállítási folyosó működéséhez. A folyosó célja, hogy változatosabbá tegye Kelet-

Közép-Európa gázellátási forrásait, és növelje az Európai Unió energetikai biztonságát. 

Szakértők szerint a magyar hatóságokat pragmatikus viszonyulás, Romániát viszont sokáig 

bizonytalanság jellemezte a térség egyik legkiemelkedőbb energetikai együttműködését 

illetően. 

 

A titkosszolgálat szerepét firtatja a Hargita megyei tanácselnök jogi képviselője 
2018. október 19. – Krónika 

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

megszervezésére és működésére, illetve a büntetőjogi perrendtartásra vonatkozó 

jogszabályok egyes rendelkezései miatt emeltek alkotmányossági kifogást Borboly Csaba 

Hargita megyei tanácselnök és egy másik vádlott ügyvédei, amelyet a bíróság elfogadott, és 

továbbít a bukaresti alkotmánybírósághoz. Elutasították viszont azt a kérést, hogy a per 

anyagát küldjék vissza a DNA-hoz a vádirat újrafogalmazása érdekében. Egy további fontos 

kérdésről, a lehallgatási jegyzőkönyvekre alapozott bizonyítékok kizárásáról viszont a 

csütörtöki tárgyaláson nem esett szó, mivel néhány vádlott és ügyvéd hiánya miatt ezt el 

kellett napolni. 

 

Támogatás fejében pozitív hozzáállást 
2018. október 19. – Krónika 

A tanintézetek kapcsolódjanak be jobban a város életébe, a pedagógusok biztassák itthon 

maradásra a diákokat – ezeket az elvárásokat fogalmazta meg az oktatási rendszernek 

nyújtott kiemelt támogatás fejében a sepsiszentgyörgyi városvezetés. Antal Árpád 

polgármester és Sztakics Éva alpolgármester a Mikes Kelemen Főgimnázium felújítás alatt 

levő épületében rendezett csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az épületek 

korszerűsítésén, a taneszközök beszerzésén kívül a kiegészítő tevékenységek támogatására, 

ösztöndíjak odaítélésére is hangsúlyt fektetnek. Antal Árpád kifejtette, örülne, ha a 
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pedagógusok a tárgyi tudás átadásán túl hangsúlyt fektetnének arra is, hogy bekapcsolják a 

diákokat a város életébe. A városvezető szerint vannak nagyon aktív oktatók, , de ez 

általánosságban nem mondható el. Sztakics Éva hozzátette, fontos, hogy a tanárok pozitívan 

kommunikáljanak, ne hajtogassák, hogy nem érdemes itthon maradni, ne küldjék tehetséges 

diákjaikat külföldi egyetemre. 

 

Trianon következményei a református egyházra 
2018. október 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A fenti címmel szerveztek Nemzetközi Tudományos Konferenciát Rimaszombatban. A Selye 

János Egyetem és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közös szervezésében 

megvalósuló konferencián számos kutató, történész és református lelkész vett részt a Trianon 

előtti Nagy-Magyarország ma már elcsatolt területeiről. „Tulajdonképpen a református 

egyház története az valahogy kicsiben az egész Kárpát-medence magyarságának története, 

hiszen Trianon előtt egy egységes ország és egy egységes magyarság volt, ugyanúgy egy 

egységes református egyház.” 

 

Magyar nyelvhasználat az egészségügyben – Gondok és megoldási lehetőségek 
2018. október 18. – Ma7.sk 

A Kassai Magyarok Fóruma tavalyi nyelvhasználati felmérésének eredményei alapján 

beszélgetést szervezett Kassán az egészségügyben való magyar nyelvhasználat kapcsán. 

Hanesz Zoltán, a Kassai Magyarok Fóruma elnöke rámutatott, Kassának nagy a 

vonzáskörzete, így az egészségügyi intézményekben a megye egész területéről járnak, köztük 

számos magyar is. Az egészségügyi ellátás hatékonysága szempontjából nagy szerepet játszik, 

hogy a páciens megfelelően tud-e kommunikálni az orvossal, nincsenek-e nyelvi problémák. 

Ezzel kapcsolatos tapasztalataikról kérdezte a vendégeket. 

 

A nemzeti kisebbségek tagjai több törvényt már a saját nyelvükön is elérhetnek 
2018. október 18. – bumm.sk 

A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvények csütörtöktől az államnyelv mellett öt 

további nyelven is elérhetőek a SLOV-LEX portálon. Az igazságügyi tárca célja az 

intézkedéssel: emelni a nemzeti kisebbségek tagjainak komfortérzetét, egységesíteni a 

terminológiát és biztosítani a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítését. A lefordított 

törvények között megtalálható a Szlovák Köztársaság Alkotmánya, továbbá az államnyelvről 

szóló, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvény is. A 

jogszabályok magyar, roma, ukrán, ruszin és német nyelven érhetők el. Az újítás egyelőre 

tesztverzióként működik, a tárca a fordításokat az év végéig tervezi véglegesíteni. Jelenleg 32 

fordítás érhető el. 

 

Helyhatósági választások: Nádszegről Forró Zoltánnal  
2018. október 18. – bumm.sk 
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Hogy milyen település Nádszeg? Mi történt az elmúlt négy évben, hogy alakul a jövő? Ezekről 

kér-deztük Forró Zoltánt Nádszeg polgármesterjelöltjét, aki a Híd színeiben vág neki a 

helyhatósági választásoknak. Nekünk nem mindegy! És Önnek? Teszi fel a kérdést 

szórólapjain Forró Zoltán a 35 éves családapa, aki, ha nem is tősgyökeres nádszegi, nagyon 

szereti otthonát és elmondása szerint a választások után az összefogásra helyezné a hangsúlyt 

a hivatalban. Forró Zoltánnal készített interjút a bumm.sk. 

 

Polgármester-jelölti vitát tartottak Gútán 
2018. október 18. – Körkép 

Csütörtökön 17.00 órától polgármester-jelölti vitára került sor Gútán. Németh Iveta 

(független) jelölt kihívását Horváth Árpát (MKP, jelenlegi polgármester) és Forró Tibor 

(független) is elfogadta. Bár ez volt az első ilyen jellegű vitaműsor a felvidéki magyarság 

történetében, és kellő tapasztalat, rutin sem állt még rendelkezésre hozzá, mégis meglepően 

magas színvonalon zajlott, ami a helyi polgármester-jelöltek felkészültségét és verbális 

képességeit dicséri. A Gúta TV stúdiójában sorra került másfél órás megmérettetésen szóba 

kerültek a város aktuális problémái, a jelöltek megoldási javaslatai, és a három személy 

egymástól is kérdezhetett. 

 

Pásztor István: Lépést kell tartanunk a Duna-stratégiával 
2018. október 18. – Pannon RTV 

Lépést kell tartanunk a Duna-stratégiával - írja közleményében Pásztor István. A Tartományi 

Képviselőház elnöke a Duna Régió Stratégia évi fórumán vett részt Szófiában. Elmondta, a 

turizmusfejlesztés és a kulturális örökségek megőrzése áll a rendezvény középpontjában. 

Hozzátette, az idegenforgalom virágzó és fontos gazdasági ág Vajdaságban is. A Duna-

stratégia 14 országot foglal magába, célja a Duna menti régiók összekapcsolása.  

 

Önfeledten játszhatnak a szentmihályi gyerekek 
2018. október 18. – Pannon RTV 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében sok szórványóvoda lett felújítva, 

kapott játszósarkot, játszóteret. A bánáti Szentmihályon 64 gyerek vehette ma birtokba az új 

játszóteret. A szentmihályi óvodában magyar nyelven két csoportban zajlik a nevelői-oktatói 

munka. Az idén tizenkét óvodásuk van. 

 

Új, aranyozott alma és kereszt került a nagybecskereki székesegyház tornyára 
2018. október 18. – Vajdaság.ma 

Kedden került vissza az alma és a kereszt a nagybecskereki székesegyház tornyának tetejére - 

hallottuk dr. Német László megyéspüspöktől, aki ma sajtótájékoztatón számolt be az eddig 

elvégzett munkálatokról és a további tervekről. "Százötven éve, 1868. november 24-én 

áldották meg az akkori templomot, amely még nem is volt teljesen kidíszítve belülről, de a 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/10/18/polgarmester-jelolti-vitat-tartottak-gutan-video
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-lepest-kell-tartanunk-duna-strategiaval
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/onfeledten-jatszhatnak-szentmihalyi-gyerekek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22899/Uj-aranyozott-alma-es-kereszt-kerult-a-nagybecskereki-szekesegyhaz-tornyara.html
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tető, a belső rész a padokkal mind készen volt, és ezt szeretnénk mi méltóképpen 

megünnepelni" - mondta a püspökatya. 

 

Önkormányzati képviselő-testületek éves konferenciája 
2018. október 18. – Pannon RTV 

Több mint száz résztvevővel megkezdődött Újvidéken az önkormányzati képviselő-testületek 

első éves konferenciája. Az első alkalommal megrendezett kétnapos eseményt a Tartományi 

Képviselőház és Újvidék önkormányzata közösen szervezték. A tanácskozást az Egyesült 

Nemzetek Fejlesztési Programja és a svájci kormány is támogatja. 

 

Az EBESZ képviselőivel tárgyalt Beregszász polgármestere 
2018. október 18. – karpatalja.ma 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselői október 17-én 

látogattak Beregszászba. A delegáció tagjai többek között Babják Zoltán polgármesterrel 

folytattak megbeszélést. Az ülésen megvitatták a Beregszászban kialakult társadalmi-politikai 

helyzetet, illetve terítékre került a városi tanács és a roma lakosság közötti koordináció 

kérdésköre is. 

 

Az Ukrán Nemzeti Gárda egységét költöztetnék Beregszászba? 
2018. október 18. – karpatalja.ma 

Látogatást tettek Beregszászban az Ukrán Nemzeti Gárda képviselői Jurij Allerov 

főparancsnok vezetésével október 18-án. Az ukrán belügyminisztérium kötelékébe tartozó 

gárda egyik századának elhelyezéséről tárgyaltak az alakulat képviselői a város 

polgármesterével. – Az osztag a rendőrség munkáját segítené a közrend védelmében, szó 

sincs katonai alakulat telepítéséről a város területén – tudatta Babják Zoltán, Beregszász 

város polgármestere közösségi oldalán. 

 

Újabb mérföldkő: átadták a felújított kultúrotthont Kiskőszegen 
2018. október 18. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Darázsi járás 

támogatásával felújították a kiskőszegi művelődési házat. Az épületet múlt szombaton, a 

szüreti fesztivál keretében adták át. A HMDK, lehetőségeihez mérten, mindig is segítette a 

horvátországi magyarság számára fontos egyházi és világi középületek renoválását, javítását, 

alkalomadtán újak építését is. A múlt évben több millió kúnás beruházások valósultak meg a 

magyarságunk számára fontos egyesületekben, intézményekben, többek között Vukováron, 

Dályhegyen, Nagypiszanicán, Brekinskában, Laskón, Várdarócon, Bellyén, Szentlászlón, 

Pélmonostoron és Sepsén is. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/onkormanyzati-kepviselo-testuletek-eves-konferenciaja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ebesz-kepviseloivel-targyalt-beregszasz-polgarmestere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-nemzeti-garda-egyseget-koltoztetnek-beregszaszba/
https://kepesujsag.com/ujabb-merfoldko-atadtak-a-felujitott-kulturotthont-kiskoszegen/
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„Felnőttkorba” lépett a kiskőszegi szüreti fesztivál 
2018. október 18. – Képes Újság 

A HMDK kiskőszegi alapszervezete múlt szombaton tartotta meg a sorrendben 18. szüreti 

fesztivált, melynek programját felvonulás, körtánc, kirakodóvásár, folklórszemle és bál 

alkották. A kiskőszegiek úgy tudják, hogy már a római korban is termesztettek szőlőt ezen a 

településen, s a honvédő háború előtt is tartottak szüreti mulatságot az itt élők, hogy 

megünnepeljék a szőlő betakarításának befejezését, azt a munkát, amely sokak számára a 

megélhetést biztosította. 

 

Először tartottak néptáncfesztivált Dályhegyen 
2018. október 18. – Képes Újság 

Múlt vasárnap, október 14-én első ízben tartottak őszi néptáncfesztivált a Erdőd-hegyháti 

magyarok. A telt házas rendezvényen a két hazai tánccsoporton kívül négy vendég együttes 

mutatkozott be. A dályhegyi magyarok ez idáig tavaszi és nyári rendezvényeikről voltak 

ismertek, új, korszerűen berendezett, tavaly átadott kultúrotthonuknak köszönhetően viszont 

már lehetőségük van a hidegebb időszakokban is rendezvényeket tartani. Ez tette lehetővé 

egy őszi néptáncfesztivál tető alá hozását is. 

 

Még több lehetőség a saját székházban 
2018. október 18. – Képes Újság 

A HMDK sepsei alapszervezete a nyáron ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját 

felújított új székházában. A szervezet tagjai azóta itt tartják rendszeres összejöveteleiket. A 

házhoz tartozó kertet is együtt művelik, a szőlőszüretet is lebonyolították. A munka után 

pedig egy kiránduláson is részt vettek. 

 

Református ízek találkozója 
2018. október 18. – Képes Újság 

Első alkalommal szervezték meg a református ízek találkozóját Kopácson. A Református 

Közéleti és Kulturális Alapítvány, valamint a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini 

Egyház hagyományteremtő rendezvényének témája a paprika volt. 

 

Fiumei magyar fordítók 
2018. október 18. – Képes Újság 

A fenti címmel október második hetében a fiumei (rijekai) olasz kisebbségi szervezet 

dísztermében egy magyar-horvát-olasz tudományos konferenciára került sor. A rendezvény 

szervezője a HMDK Tengermelléki-fennsík megyei szervezete és a Fiumei Szabadállam 

Egyesület volt. 

 

Zengővárkonyban vendégszerepeltek a szentlászlóiak 
2018. október 18. – Képes Újság 
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https://kepesujsag.com/felnottkorba-lepett-a-kiskoszegi-szureti-fesztival/
https://kepesujsag.com/eloszor-tartottak-neptancfesztivalt-dalyhegyen/
https://kepesujsag.com/meg-tobb-lehetoseg-a-sajat-szekhazban/
https://kepesujsag.com/reformatus-izek-talalkozoja/
https://kepesujsag.com/22710-2/
https://kepesujsag.com/zengovarkonyban-vendegszerepeltek-a-szentlaszloiak/
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A hétvégén a zengővárkonyi Sütt Gesztinyés Lukács Napon vendégeskedtek a szentlászlói 

Petőfi Sándor Kultúregyesület tagjai. A magyarországi Zengővárkonyban sok szelídgesztenye 

terem, mely Lukács napja környékén érik. Ennek apropóján minden évben 

gesztenyefesztivált tartanak a településen. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 18. – Kossuth Rádió 

 

Intézkedéseket sürget az ukrán parlament elnökénél Brenzovics László 

Intézkedéseket sürget az ukrán parlament elnökénél és emberjogi biztosánál a magyarellenes 

petíció és a magyarok ellen uszító lista ügyében Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője.  

 

Rendkívüli tisztújító kongresszust hív össze a Magyar Polgári Párt november 24-

re Gyergyószentmiklósra 

Rendkívüli tisztújító kongresszust hív össze a Magyar Polgári Párt, november 24-re, 

Gyergyószentmiklósra - jelentette be mai sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt pártelnök. Hogy 

miért tartanak tisztújítás két évvel a legutóbbi konferencia után, erről Erdei Edit Zsuzsánna 

érdeklődött a pártelnöknél.   

 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács a magyar tanítók javára döntött 

Csűrik-csavarják, a rövidebbet  mégis a magyar tanítók húzzák. Röviden így foglalhatnánk 

össze a román oktatási minisztérium kisebbségi osztályokra vonatkozó romántanításának 

újabb fejezetét. Mert igaz az, hogy többet dolgoznak a magyar tanítók, mint a román 

tagozaton tanító társaik, de a bérezés - csak egyenlőtlen maradt. Az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács a magyar tanítók javára döntött. Asztalos Csabát, a testület 

elnökét Oláh-Gál Elvira kérdezte. 

 

Nehezményezi az RMDSZ ügyvezető alelnöke, hogy Dácián Ciolos felkeresi a 

székelyderzsi UNESCO-listás erődtemplomot 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-18_18-02-00&enddate=2018-10-18_18-40-00&ch=mr1
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Nehezményezi Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, hogy Dácián Ciolos volt román 

miniszterelnök felkeresi a székelyderzsi UNESCO-listás erődtemplomot, miközben az általa 

vezetett kormány gátolta meg azt, hogy a Csíksomlyói búcsút felvegyék az UNESCO szellemi 

világörökségi listájára.  

 

Magyar óvodásnak lenni jó! – Konferencia a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

szervezésében 

Magyar óvodásnak lenni jó! – ezzel a címmel tartott konferenciát a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet, amelyben a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program hatásáról végzett 

kutatásról számoltak be. A konferenciát követően először Ferenc Viktória kutatásvezetőt 

kérdezte Ternovácz Fanni. 

 

A magyar mellett románul és németül is feliratoztak mindent a most felavatott 

tekei Magyar Házban 

A magyar mellett románul és németül is feliratoztak mindent a most felavatott tekei Magyar 

Házban. Az egykori szász településen ma a románok vannak többségben. A Beszterce-Naszód 

megyei falu magyarságának régi álma volt egy közösségi tér létrehozása. Ez most elsősorban 

Mihalci János, községi tanácsos munkájának köszönhetően sikerült. Őt kérdezte Szilágyi 

Szabolcs. 

 

Csallóközi Históriák  

A csallóközi identitás erősítése, a regionális ismeretek bővítése a célja a Csallóközi Históriák 

elnevezésű internetes játéknak. Egyelőre 62 település 160 története került be a játékba, de 

további csallóközi települések jelentkezését is várják a kezdeményezők, a Kukkók Polgári 

Társulás és a játék tartalmi felelőse, Szendi Tünde. Vele beszélgetett - játék közben- Haják 

Szabó Mária. 

 

25 év, 25 nap, 25 esemény – ez a címe a Nemzeti Kulturális Alap 

programsorozatának 

25 év, 25 nap, 25 esemény – ez a címe a Nemzeti Kulturális Alap programsorozatának, 

amellyel alapításának negyedszázados évfordulóját ünnepelte. Ennek részeként az Imre 

Zoltán program rendezvényeit Nagyváradon a Szigligeti Színházban tartották, mivel a színház 

tevékenyen bekapcsolódott a pályakezdő táncművészek támogatásáért létrejött kollégium 

munkájába.  

 

 


