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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Nem sokat változik a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács összetétele 
2018. november 5. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Hir.ma 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) a következő négy évben is a Vajdasági Magyar 

Szövetség által támogatott Magyar Összefogás nevű lista képviselői lesznek többségben a 

kisebbségi nemzeti önkormányzati választások nem hivatalos eredménye alapján. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján 

kijelentette: a Magyar Összefogás áttörő, nagy sikert ért el, becslése szerint a 35 tagú Magyar 

Nemzeti Tanácsban 30 képviselője lesz a következő négy évben. Hajnal Jenő, az MNT eddigi - 

és feltételezhetően jövőbeni - elnöke úgy nyilatkozott, a választási eredmény lehetőséget 

biztosít arra, hogy mindazt, amit az utóbbi négy évben elkezdtek, folytatni tudják, és még 

magasabb szintre emeljék. A VMSZ becslése szerint a voksoláson a külön választói 

névjegyzékre feliratkozott vajdasági magyarok körülbelül 36 százaléka vett részt. 2010-ben a 

magyar nemzeti közösség 55,46 százaléka járult az urnák elé, 2014-ben pedig 40,6 százaléka. 

A vajdasági magyarok vasárnap két lista közül választhattak. A "Magyar Mozgalom - Zsoldos 

Ferenc" nevű lista vezetője vasárnap késő esti értékelőjében rámutatott: az ellenzéki lista nem 

törte ugyan át a falat, de kudarcnak sem lehet nevezni a kapott eredményt. Közölte: a 

nagyobb magyar lélekszámmal rendelkező településeken igen jó eredményeket értek el. 

 

Befejeződött a kisebbségi önkormányzati választás Szerbiában 
2018. november 4. – MTI, Híradó, Webrádió, Magyar Hírlap, Magyar Idők,  

Bezártak a szavazóhelyiségek vasárnap 20 órakor, ezzel lezárult a nemzeti kisebbségi 

önkormányzati választás Szerbiában. A délvidéki magyarok két lista jelöltjei közül 

választhatták ki a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) leendő 35 tagját. 2010-ben a 

magyar nemzeti közösség 55,46 százaléka járult az urnák elé, 2014-ben pedig 40,6 százaléka, 

és a várakozások szerint az idén még tovább lanyhult a választási kedv, sajtóhírek szerint 

körülbelül 30-33 százalékos választási részvételre lehet számítani. A köztársasági választási 

bizottság a nap folyamán nem közölt részvételi arányt, ennek bejelentésére, valamint 

részeredményekre késő este lehet számítani. Az MNT a Szerbiában élő magyarok országos 

kisebbségi önkormányzati szerve. Tevékenysége törvényben szabályozott keretek között a 

nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területére terjed ki.  

 

Pásztor István: Nem lehet meg nem történtté tenni a negyvenes évek 
eseményeit 
2018. november 2. – MTI, Mandiner, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Propeller, 

Gondola, Szóljon, Erdély Ma,  

Hozzátette: a magyar-szerb történész vegyes bizottság befejezte a munkáját, és várhatóan egy 

belgrádi konferencián mutatják be hamarosan az eddigi feltárás eredményeit. Úgy 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/132701/Nem_sokat_valtozik_a_vajdasagi_Magyar_Nemzeti_Tanacs_osszetetele
http://magyarhirlap.hu/cikk/132658/Befejezodott_a_kisebbsegi_onkormanyzati_valasztas_Szerbiaban
http://mandiner.hu/cikk/20181102_pasztor_istvan_nem_lehet_meg_nem_tortentte_tenni_a_negyvenes_evek_esemenyeit
http://mandiner.hu/cikk/20181102_pasztor_istvan_nem_lehet_meg_nem_tortentte_tenni_a_negyvenes_evek_esemenyeit
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fogalmazott: "ami ebben a pillanatban feltárható volt a levéltári anyagokra támaszkodva és a 

visszaemlékezők kijelentéseit figyelembe véve, azt rendszerezték, de egy több mint hetven 

évvel ezelőtti, nagy térségben, nagyszámú embert érintő folyamatnak a teljes körű feltárása 

biztosan nem történt meg". Hozzátette: bármennyire is szeretnék lezárni a vegyes bizottság 

munkáját, a kutatást folytatni kell, mert feltételezhetően időről időre új elemek fognak 

felmerülni. Az, hogy egymással is meg tudták beszélni az akkor történteket, "alapfeltétele 

annak, hogy valamikor ezekkel az ügyekkel kapcsolatban egyfajta békesség alakuljon ki" - 

húzta alá Pásztor István. A magyar és a szerb köztársasági elnök 2010-ben megállapodott 

abban, hogy felállítanak egy akadémiai vegyes bizottságot, amely a második világháborúban 

és azt követően elkövetett tetteket vizsgálja. A megbékélési folyamat kulcspillanata volt, 

amikor 2013-ban Csúrogon emlékművet állítottak a második világháborúban kivégzett 

ártatlan magyar és szerb áldozatok tiszteletére, amelyet Áder János magyar és Tomislav 

Nikolic akkori szerb elnök jelenlétében adtak át, és a két államfő közösen hajtott fejet az 

áldozatok emléke előtt. 

 

Szilágyi Péter: Gesztusértékű a világ magyarságának adott kormányzati 
támogatás 
2018. november 1. – Mandiner- Szilvay Gergely 

Gesztusértékű a diaszpóramagyarság számára a személyes és anyagi segítség, amivel az 

anyaország támogatja őket – mondja a Mandinernek Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, akivel hétfőn beszélgettünk, 

miután hazatért észak-amerikai útjáról, hiszen munkája során kiemelt figyelmet fordít a 

diaszpórára. Vannak-e fiatalok a tengeren túli magyar közösségekben? Mi lesz az egyre 

nehezebben fenntartható közösségei házaikkal? És a költségvetés mekkora hányadát fordítjuk 

a diaszpóramagyarságra? Interjú. 

 

Bírósági döntés: diszkriminációt követett el a magyar felvételizőkkel szemben 
az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara 
2018. október 31. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Mandiner, 

Lokál, Origo, Magyar Szó, Pannon RTV 

Diszkriminációt követett el a magyar felvételizőkkel szemben az Újvidéki Egyetem 

Jogtudományi Kara, amikor arra kötelezte a magyar ajkú diákokat, hogy a magyar nyelvű 

felviteli vizsgát követően egy szerb nyelvtudást felmérő írásbeli és szóbeli vizsgán is részt 

vegyenek - állapította meg az újvidéki felsőbíróság a felperes Vajdasági Magyar Diákszövetség 

(VaMaDiSz) szerdai közlése szerint. Az első fokú ítélettel a bírói testület egyben azt is 

megtiltotta, hogy a Jogtudományi Kar a jövőben megismételje ezt a diszkriminatív lépést. A 

VaMaDiSz 2015-ben azért indított pert a Jogtudományi Kar ellen, mert a korábbi gyakorlatot 

eltörölve, és a vonatkozó vajdasági tartományi rendeletet figyelmen kívül hagyva nem 

szervezte meg a nemzeti kisebbségek nyelvén a felvételi vizsgát. A diákszövetség azt a pert is 

megnyerte, így az intézmény az idei évben már lehetővé tette a magyar (és más kisebbségi 

nyelveken történő) felvételizést, ám bevezetett egy addig nem létező nyelvtudásfelmérőt. A 
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http://mandiner.hu/cikk/20181029_szilagyi_peter_gesztuserteku_a_vilag_magyarsaganak_adott_kormanyzati_tamogatas
http://mandiner.hu/cikk/20181029_szilagyi_peter_gesztuserteku_a_vilag_magyarsaganak_adott_kormanyzati_tamogatas
http://mandiner.hu/cikk/20181031_birosagi_dontes_diszkriminaciot_kovetett_el_a_magyar_felvetelizokkel_szemben_az_ujvideki_egyetem_jogtudomanyi_kara
http://mandiner.hu/cikk/20181031_birosagi_dontes_diszkriminaciot_kovetett_el_a_magyar_felvetelizokkel_szemben_az_ujvideki_egyetem_jogtudomanyi_kara


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 5. 
3 

kar lépését a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke is elítélte, mert úgy vélte: ezáltal 

másodrangú állampolgároknak tekintik a magyar ajkú jelentkezőket. 

 

Megjelent a Kárpátaljai Gasztrokalauz 
2018. október 31. – MTI, Magyar Idők, Lokál, karpatalja.ma  

A Magyar Konyha Magazin folyóirat legújabb számának mellékleteként megjelent a 190 címet 

összegyűjtő Kárpátaljai Gasztrokalauz. A kiadvány budapesti bemutatóján szerdán Grezsa 

István, Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: a könyvecske nem 

csupán egy útikalauz, gasztrokulturális összefoglaló, amely rengeteg élményt, helytörténeti 

érdekességet mutat be, hanem egyben kvintesszenciája azoknak az erőfeszítéseknek, 

amelyeket a magyar kormány tesz a kárpátaljai magyarságért a régió turisztikájának 

fejlesztésén keresztül. A kárpátaljai magyarság jelenleg a legveszélyeztetettebb 

nemzetrészünk - mondta Grezsa István, aki kitért arra is: öt évvel ezelőtt a kelet-ukrajnai 

harcok hírére eltűntek a magyar turisták Kárpátaljáról, ezen is próbál a magyar kormány 

segíteni különféle kezdeményezések támogatásával. 

 

Az alkotmánybíróságra került a civil szervezeteket ellehetetlenítő törvény 
2018. október 31. – maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) megtámadták 

az alkotmánybíróságon a pénzmosás elleni törvényt – közölte szerdán a két ellenzéki párt 

egy-egy képviselője, Raluca Turcan şi Stelian Ion. Mint ismert, a jogszabályt a szavazás 

megismétlésével fogadta el a múlt héten döntő házként a képviselőház. A törvény tartalmaz 

egy olyan előírást is, amely ellehetetleníti a civil szervezetek tevékenységét, és adatvédelmi 

problémákat is felvet. A törvényt az RMDSZ sem támogatta, a frakció tiltakozásul kivonult a 

teremből, amikor az ülésvezető elrendelte a szavazás megismétlését. Kelemen Hunor 

szövetségi elnök a történteket „disznóságnak” nevezte. 

 

RMDSZ: szakképzett személyzetet kell biztosítani a vidéki iskolákban  
2018. október 31. – maszol.ro, transindex.ro 

Első házként szavazta meg a képviselőház a tanügyi törvénynek azt a módosítását, amely 

szigorítana a címzetes helyeket elfoglaló tanügyi káderek más oktatási intézménybe történő 

áthelyezésén.  Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese elmondta: erre 

a módosításra nagy szükség van, főleg azokban a vidéki oktatási intézményekben, ahol a 

szakképzett, címzetes pedagógusok különböző okokból ugródeszkaként használják a sikeres 

versenyvizsgával elfoglalt helyet, ezáltal ellehetetlenítik az iskolák működését. A Bihar megyei 

törvényhozó kifejtette: az RMDSZ törvénytervezete gyakorlatilag megteremti a lehetőséget 

arra, hogy az iskola döntsön arról, hogy jóváhagyja-e az áthelyezési kérelmet vagy sem. 
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https://magyaridok.hu/kultura/megjelent-a-karpataljai-gasztrokalauz-3627359/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/103820-az-alkotmanybirosagra
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103794-rmdsz-szakkepzett-szemelyzetet-kell-biztositani-a-videki-iskolakban
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A református egyház nyugdíjpénztára épít parkolóházat a kolozsvári 
Házsongárdi temető bejáratához 
2018. október 31. – MTI, Bihari Napló, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közös nyugdíjpénztára 

parkolóházat építtet a kolozsvári Házsongárdi temető bejáratához, a kolozsvári városi tanács 

csütörtöki ülésén elfogadta a temetőbejárat környékének a részletes területrendezési tervét, 

amely az építési engedély kibocsátásához szükséges. 

 

Az erdélyi magyar fiatalok pénzügyi, gazdasági téren való érvényesülését segíti 
a Pénzidomár 
2018. október 31. – szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Kara és az OTP Bank 

Románia, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának közreműködésével immár hetedik 

alkalommal hirdeti meg a Pénzidomár – pénzügyi és gazdasági vetélkedőt középiskolások 

számára. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a vetélkedő 

kapcsán közölte, a magyar kormány egyik kiemelt célja a külhoni magyar közösségek 

gazdasági gyarapodása. „Óriási jelentőségű és korábban nem látott fontosságú, hogy 

gazdaságfejlesztési támogatások érkeznek Erdélybe, azon belül pedig Székelyföldre. Hogy 

ezek itt hasznosulni tudjanak, ahhoz fogadókészség szükséges, illetve olyan vállalkozások, 

szakemberek, akik ezekkel a lehetőségekkel élni tudnak. Elsősorban azért vagyunk partnerei 

a Pénzidomár vetélkedőnek, mert fontosnak tartjuk az erdélyi magyar fiatalok pénzügyi, 

gazdasági téren való érvényesülését” – fogalmazott a főkonzul. 

 

Prefektusi utasításra távolították el a városzászlót Kovásznán 
2018. október 31. – szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei prefektúra arra kötelezte Kovászna város önkormányzatát, hogy távolítsa 

el a város zászlóját a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények homlokzatáról. 

Gyerő József, a fürdőváros polgármestere elmondta, a prefektusi hivatal nemrég ellenőrzést 

tartott a városházán, és a kormánymegbízottnak feltűnt a városzászló – ezután hivatalosan 

felszólította a városvezetést, hogy vegyék le. Az önkormányzat eleget tett ugyan az 

utasításnak, ám azonnal megkezdték az eljárást, hogy újra elfogadják a városzászlót. A 

polgármester rámutatott, hogy a zászló tulajdonképpen a város hivatalosan elfogadott, 

kormányhatározattal megerősített címere fehér alapon. 

 

Ismerjék meg Adyt más nemzetek is – három Szatmár megyei helyszínen 
emlékeznek november közepén Érmindszent nagy szülöttjére 
2018. november 1. – Krónika 

Irodalmárok, politikusok, egyházi személyiségek értékelik Ady Endre életművének 

jelentőségét a november közepén három Szatmár megyei helyszínen szervezendő 

érmindszenti zarándoklaton. A rendezvényről Muzsnay Árpád főszervező, az EMKE 

főtanácsosa beszélt a Krónikának. 
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http://www.erdon.ro/a-reformatus-egyhaz-nyugdijpenztara-epit-parkolohazat-a-kolozsvari-hazsongardi-temeto-bejaratahoz/4036146
http://www.erdon.ro/a-reformatus-egyhaz-nyugdijpenztara-epit-parkolohazat-a-kolozsvari-hazsongardi-temeto-bejaratahoz/4036146
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-erdelyi-magyar-fiatalok-penzugyi-gazdasagi-teren-valo-ervenyesuleset-segiti-a-penzidomar
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-erdelyi-magyar-fiatalok-penzugyi-gazdasagi-teren-valo-ervenyesuleset-segiti-a-penzidomar
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-erdelyi-magyar-fiatalok-penzugyi-gazdasagi-teren-valo-ervenyesuleset-segiti-a-penzidomar
https://szekelyhon.ro/aktualis/prefektusi-utasitasra-tavolitottak-el-a-varoszaszlot-kovasznan
https://kronika.ro/kultura/ismerjek-meg-adyt-mas-nemzetek-is-n-harom-szatmar-megyei-helyszinen-emlekeznek-november-kozepen-ermindszent-nagy-szulottjere
https://kronika.ro/kultura/ismerjek-meg-adyt-mas-nemzetek-is-n-harom-szatmar-megyei-helyszinen-emlekeznek-november-kozepen-ermindszent-nagy-szulottjere
https://kronika.ro/kultura/ismerjek-meg-adyt-mas-nemzetek-is-n-harom-szatmar-megyei-helyszinen-emlekeznek-november-kozepen-ermindszent-nagy-szulottjere
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„Legyenek patrióták, ne nacionalisták” – Tőkés szerint a románoknak meg kell 
érteniük, hogy örömünnepeik számunkra gyászünnepe 
2018. november 1. – Krónika, Bihari Napló 

Olyan ünnepekre van szükség, amelyek nem megosztanak és szembeállítanak, hanem 

románokat és magyarokat összekapcsolnak egymással – hangzott el a Centenáriumaink – 

Nagyvárad városnapja címmel tartott nagyváradi sajtótájékoztatón. Elhibázottnak tartjuk, 

hogy közös hazánknak olyan ünnepei vannak, amelyek sértik a magyar közösséget. Román 

honfitársainknak meg kell érteniük és át kell érezniük, hogy ezek az örömünnepeik 

számunkra gyászünnepek. Éppen ezért nem várhatják el tőlünk, hogy parancsszóra 

örvendezzünk és tapsoljunk – szögezte le Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke csütörtökön, a Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi 

Magyar Néppárt pártigazgatójával, Bihar megyei szervezeti elnökkel Centenáriumaink – 

Nagyvárad városnapja címmel tartott sajtótájékoztatót Nagyváradon, és a témában egy 

nyilatkozatot is kiadott. 

 
A nagyváradi önkormányzat egy per alatt álló ingatlant akar felújítani 
2018. november 1. – MTI, Bihari Napló, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

A nagyváradi római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja 

felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal, noha az ingatlan tulajdonjogi helyzetét illetően 

még nincs vége a régóta húzódó pernek - adta hírül a Bihari Napló című nagyváradi napilap 

elektronikus kiadásában csütörtökön. A lap emlékeztetett, hogy a rend visszaigényelte 

egykori vagyonát - egyebek mellett a főgimnáziumot is - a román államtól, amelyet a rend 

szerint a kommunizmus idején koboztak el tőle. Jelenleg még perek vannak folyamatban, a 

polgármesteri hivatal ennek ellenére kezdeményezte az épület felújítását.  

 

Érkeznek a hiányzó tankönyvek a Hargita megyei iskolákba 
2018. november 1. – szekelyhon.ro 

Megérkezett Hargita megyébe az iskolakezdés óta hiányzó tankönyvek jó része. A hatodikos 

évfolyamokat leszámítva nagyjából megoldódott a hiány az általános iskolákban. „Elég sokat 

változott a helyzet pozitív irányba, de még mindig van néhány, ami nem érkezett meg” – 

összegezte az elmúlt három hét történéseit Sipos István, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 

tankönyvekért felelős tanfelügyelője. 

 
A YEPP alelnökévé választották Ambrus Zsombort  
2018. november 4. – transindex.ro 

Az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének (YEPP) alelnökévé választották a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) külügyekért felelős alelnökét, Ambrus Zsombort. A YEPP tisztújító 

kongresszusa november 2-5. között zajlik Athénban - írja a MIÉRT közleménye. A 14 tagú 

elnökségbe Ambrus Zsombor mellett Magyar Ágnest, a Fidelitas tagját is beválasztották. A 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/blegyenek-patriotak-ne-nacionalistakr-n-tokes-szerint-a-romanoknak-meg-kell-erteniuk-hogy-oromunnepeik-szamunkra-gyaszunnepek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/blegyenek-patriotak-ne-nacionalistakr-n-tokes-szerint-a-romanoknak-meg-kell-erteniuk-hogy-oromunnepeik-szamunkra-gyaszunnepek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103858-a-nagyvaradi-onkormanyzat-egy-per-alatt-allo-ingatlant-akar-felujitani
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103858-a-nagyvaradi-onkormanyzat-egy-per-alatt-allo-ingatlant-akar-felujitani
https://szekelyhon.ro/aktualis/erkeznek-a-hianyzo-tankonyvek-a-hargita-megyei-iskolakba
http://itthon.transindex.ro/?hir=53407&A_YEPP_alelnokeve_valasztottak_Ambrus_Zsombort
http://itthon.transindex.ro/?hir=53407&A_YEPP_alelnokeve_valasztottak_Ambrus_Zsombort
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kongresszus ugyanakkor teljes bizalmat szavazott a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági 

Fórumának, a szervezet ezzel a YEPP teljes jogú tagjává vált.  

 

Óriástrikolórt feszítettek ki Mátyás király szobra elé Kolozsváron  
2018. november 4. – maszol.ro 

Harminc méter hosszú és tíz méter széles román zászlót feszítettek ki a Nemzeti Liberális 

Párt ifjúsági tagozatának (TNL) tagjai vasárnap délután a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport 

elé. Az eseményen a román himnuszt, illetve hazafias dalokat énekelt a mintegy 60 román 

fiatal. A TNL Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint az akció része a „Trikolór 

karavánjának”, melynek során a centenáriumi év alkalmából végighordozzák az országon az 

óriási nemzeti zászlót.  

 

Modern és élhető várost ígér az MKP Dunaszerdahelyen 
2018. október 31. – Ma7.sk 

A modern és élhető város kulcsa címmel mutatta be választási programját a Hájos Zoltán 

polgármester vezette Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi városi szervezete a 2018-

2022-es választási időszakra. A programalkotás fő vezérelve az volt, hogy olyan megoldásokat 

kínáljanak a dunaszerdahelyieknek, amelyek minden városrészre kiterjednek, és minden 

korosztálynak kínálnak valamit. A választási program a lakosság igényeire és problémáira 

kínál megoldást: középpontba kerül a közlekedés fejlesztése A választási program főbb 

pontjait és jövőbemutató fejlesztési terveit A. Szabó László alpolgármester, az MKP 

frakcióvezetője mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a következő négy évben minden korábban 

bevezetett vívmányt és kedvezményt megőriznek. 

 
A mesék éjszakája Mátyás korába varázsolta a gyerekeket 
2018. október 31. – Ma7.sk 

Udvarhölgyek és lovagok táncoltak Mátyás király örömére a 2018. október 29-ről 30-ra 

virradó éjszakán az Egyházkarcsai Magyar Tannyelvű Alapiskolában. A csallóközi 

kisiskolában ezen az estén megidézték a magyar reneszánsz nagy királyát és korát. Az ottalvós 

iskolai rendezvényen a gyerekek mellett a mesekönyvek kapták meg a főszerepet, közülük is a 

Mátyás királyról szólók. Az iskola pedagógusai úgy döntöttek, hogy nem az amerikai 

Halloween szokásait, hanem a magyar mesevilágot varázsolják a gyerekek elé a Mesék 

éjszakáján. Ez az éjszaka már koraeste elkezdődött, hiszen nagyon sok tennivaló várta a 

gyerekeket. Játszottak, táncoltak, versenyeztek és volt itt eszem-iszom, dínom-dánom és sok-

sok mese. 

 

Több sikeres programot indított a Tempora Orientia 
2018. november 1. – bumm.sk 

Interjú Leczo Bernadettel, a Tempora Orientia – A Jövő Nemzedékek, Dél-Zemplén 

Kultúrájáért és Fejlődéséért Polgári Társulás elnökével. „A Tempora Orientia ez év 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103944-oriastrikolort-feszitettek-ki-matyas-kiraly-szobra-ele-kolozsvaron
https://ma7.sk/tajaink/modern-es-elheto-varost-iger-az-mkp-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/tajaink/a-mesek-ejszakaja-matyas-koraba-varazsolta-a-gyerekeket
https://www.bumm.sk/regio/2018/11/01/tobb-sikeres-programot-inditott-a-tempora-orientia


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 5. 
7 

májusában alakult. Tevékenységével nemcsak Királyhelmec, hanem az egész Bodrogköz 

érdekeit igyekszik szolgálni. Az anyanyelv ápolása, fejlesztése, a szülőföldhöz kapcsolódó 

hagyományok megőrzése, az identitástudat erősítése a Bodrogközben – ezek azok a főbb 

területek, amelyeket megcéloz a szervezet, mely a Rákóczi Hálózat célalapjaként segíti a 

hálózat régióban végzett tevékenységét.” 

 

Kétéves a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 
2018. november 1. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 2016 őszén azzal a céllal alakult, hogy 

szakmai tanácsokkal és kapcsolati tőkével segítse a vállalkozókat. Már a nyitókonferencián 

közel 200 fiatal vállalkozó vett részt, mára országszerte több mint 350 vállalkozó csatlakozott 

hozzájuk. Ez a szám két dolgot igazol: a vállalkozók részéről igény van a közösségben való 

gondolkodásra, valamint azt, hogy az állami rendszer nem biztosít fogódzót, segítséget a 

(fiatal) vállalkozók, vállalkozni akarók részére. Sőt sok esetben éppen ellehetetleníti a kezdő 

vállalkozókat. Pedig a vállalkozók tevékenysége példaértékű, ám sokszor nekik is szükségük 

van segítségre. A szövetség feladata és célja, hogy mindenben támogassa őket, hiszen 

nélkülük térségünk és közösségünk is hanyatlik. 

 
A magyarrá vált Felvidék 
2018. november 2. – Ma7.sk 

Nyolcvan esztendővel ezelőtt a magyarság álma vált valóra, amikor bebizonyosodott, hogy a 

„békeszerződések” nem örökkévalók és az első bécsi döntés visszacsatolta a Trianonban 

életképtelenre csonkolt Magyar Királysághoz a csehszlovák impérium alatt lévő Felvidék 

magyarlakta részét.  

 

Választások: karikázással választunk a polgármesterek és a helyi képviselők 
közül 
2018. november 2. – Ma7.sk 

Az önkormányzati képviselő-választás során oda kell figyelni a szavazólapon található 

számokra. Ezek azt mutatják, hogy az adott választókerületben mennyi képviselőt 

választanak, illetve hogy a választópolgár maximum mennyi jelöltet karikázhat be. „Az 

önkormányzati szintű képviselő-választás szavazólapján a választó legfeljebb annyi képviselői 

sorszámot karikázhat be, amennyi képviselőt meg lehet választani az adott 

választókerületben” – figyelmeztetett a Belügyminisztérium. A polgármesterjelöltek esetében 

a választó csak egyetlen jelöltet választhat ki. A döntését a támogatott jelölt sorszámának a 

bekarikázásával jelzi. 

 
1938–1945: magyar idők a Felvidéken - Beszélgetés Simon Attilával 
2018. november 2. – Ma7.sk 

Az első bécsi döntés 80. évfordulója kapcsán beszélgettünk Simon Attila történésszel, aki a 

közelmúltban több könyvet is megjelentetett a témában. A visszacsatolást követő hat és fél 
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https://ma7.sk/piac/vallalkozasok/keteves-a-szlovakiai-magyar-fiatal-vallalkozok-szovetsege?fbclid=IwAR1XlwqBa0cvUqMgtVGZokPpeUi8Mye5ufUmPUPioGqLVH1q0odEwUtMSIE
https://ma7.sk/kozelet/a-magyarra-valt-felvidek
https://ma7.sk/kozelet/a-magyarra-valt-felvidek
https://ma7.sk/kozelet/valasztasok-karikazassal-valasztunk-a-polgarmesterek-es-a-helyi-kepviselok-kozul
https://ma7.sk/kozelet/valasztasok-karikazassal-valasztunk-a-polgarmesterek-es-a-helyi-kepviselok-kozul
https://ma7.sk/kozelet/1938n1945-bmagyar-idokr-a-felvideken-beszelgetes-simon-attilaval
https://ma7.sk/kozelet/1938n1945-bmagyar-idokr-a-felvideken-beszelgetes-simon-attilaval


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 5. 
8 

éves időszak – a felvidéki ,,magyar idők" – mind ez ideig nem lett rendesen kibeszélve, 

ráadásul a korszak történelméről igen keveset tudunk. A történetírás – magyar és szlovák 

részről egyaránt – elfeledte a témát, a rendszerváltozás előtt ugyanis egész egyszerűen nem 

volt divat foglalkozni vele.  

 
Magyar és német katonák felújított tömegsírját szentelték meg Királyhelmecen 
2018. november 2. – bumm.sk 

Ökumenikus istentisztelet keretében szentelték meg az eddig névtelenül tömegsírban nyugvó 

ismeretlen katonák emlékére felújított sírboltot. A város temetőjében évtizedek óta ápolták 

azt a tömegsírt, amely az idők során egyre hanyatlott, az ott nyugvó katonák történetére is 

alig-alig emlékszik már valaki a városban élő idősebb emberek közül. Királyhelmecen 1944 

őszén hadikórház működött, ahol sok katona lelte halálát. A szovjet katonák tetemeit röviddel 

a háború után kihantolták és szovjet temetőkbe helyezték örök nyugalomra őket. A többi 

katona kilétéről azonban egész mostanáig alig tudtak valamit. 

 

„Hőseink emlékére” – új emlékhellyel gazdagodott Dunaszerdahely 
2018. november 3. – Ma7.sk 

A két világháborúban elesett dunaszerdahelyi katonák tiszteletére emeltetett emlékművet a 

város önkormányzata, amelyet november 2-án ünnepélyes keretek között lepleztek le a 

vasútállomással szemben, a Tábor utcához közeli parkban. Lebó Ferenc szobrászművész 

alkotása a 224 magyar honvéd mellett a több száz munkaszolgálatos áldozatnak is emléket 

állít. A Vásárúti Dalárda katonadalokkal nyitotta meg az ünnepséget, majd Hájos Zoltán, 

Dunaszerdahely város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Többek között Lebó 

Ferenc szobrászművészt, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának országos elnökét, 

A. Szabó László és Horváth Zoltán alpolgármestereket, a történelmi egyházak megjelent 

képviselőit, valamint Vajda Barnabás történészt. 

 
A komáromi Aranyember-szobornál is gyújtottak gyertyát idén 
2018. november 3. – Felvidék Ma 

Az idei halottak napja váratlan, kellemes meglepetéssel is szolgált Komáromban: a tavaly 

januárban leleplezett Aranyember-szobor talapzatáról néhány mécses is szórta fényét! Gáspár 

Péter alkotása a belváros azon pontján található, melyen hajdanán a Magyar Területi Színház 

1952 október elsején működni kezdett. A környezet az eltelt évtizedek alatt teljesen 

megváltozott – a színház épületét lebontották, a térségben lakótelepi tömbházak sorjáznak. 

Az Aranyember az utca elején megmaradt kis füves térség „lakója” lett, hogy örök időkre 

emlékeztessen Jókai Mór regényének híres szereplőjére, és arra, hogy a magyar színi kultúra 

túlélte a hazai magyarság teljes jogfosztottságának korszakát, és ismét szolgálhatja 

közönségét. 

 

Csáky: büszkébbnek kellene lennünk arra, hogy van egy Európánk 
2018. november 4. – Ma7.sk 
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https://www.bumm.sk/regio/2018/11/02/magyar-es-nemet-katonak-felujitott-tomegsirjat-szenteltek-meg-kiralyhelmecen
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A népeknek, nemzeteknek továbbra is együtt kellene működniük, de ezt az együttműködést 

meg kellene reformálni, jobbá, tisztességesebbé, korrektebbé kellene tenni – mondta Csáky 

Pál európai parlamenti képviselő, aki Merre tart Európa, s hol van benne a mi helyünk 

címmel előadást tartott Szepsiben, a Magyar Házban. Csáky Pál rámutatott, a sajtóban 

gyakran sok negatívumot hallani az Európai Unióról, amely egészében véve ezt nem igazán 

érdemli meg. Az elmúlt néhány ezer év európai történéseit küzdelem és vér jellemzi, minden 

népnek meg kellett küzdenie az esélyeiért, s amely alulmaradt, az eltűnt a történelem 

süllyesztőjében vagy átalakult valamilyen módon – erről szólt az európai történelem 1945-

1949-ig. A büszke nemzetek átlagosan 20 évenként kimasíroztak a csataterekre, győztek vagy 

veszítettek, a határok eltolódtak ide-oda, aminek következtében sok nehéz helyzetben levő 

kisebbségi népcsoport él ma is Európában.  

 

10 éves a Magyar Nyelv Múzeuma 
2018. november 4. – Ma7.sk 

Az intézmény létrehozásának ötletét 1994-ben a Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlésén 

Pásztor Emil, az Egri Tanárképző Főiskola tudós nyelvésze vetette fel. Épületét Radványi 

György Ybl-díjas sátoraljaújhelyi születésű építész, a Budapesti Műszaki Egyetem docense 

tervezte. Az 1566 négyzetméteres múzeum három nagyobb egységből áll: Az első egység a 

nyelvművelés-történeti kiállítás magját képező fórum, amely konferenciák megrendezésére is 

alkalmas. A második egység a kutatóközpont, ahol a nyelvészek nyugodt körülmények között 

dolgozhatnak. A harmadik pedig a park, ahol a nyelvcsaládok fái között a magyar 

nyelvművelés legnagyobb alakjairól készült szobrok felállítását tervezik. 

 
Lezsák: Sajó Sándor életművére minden magyarnak büszkének kell lennie 
2018. november 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

November 13-án ünnepeljük az ipolysági származású költő, Sajó Sándor születésének 150. 

évfordulóját. A 2018-as Sajó-emlékév alkalmából a költő hagyatékának gondozását (is) 

zászlajára tűző Palóc Társaság szavalóversennyel, rajzpályázattal és irodalmi vetélkedővel 

emlékezik meg Ipolyság nagy szülöttjéről. Az évforduló közeledtének alkalmából november 3-

án tiszteletét tette városunkban Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke, aki tíz éve 

nagy költőnk bronz mellszobrának avatásán is beszédet mondott Ipolyságon. 

 

Csodás színházi élmény várja a felvidéki cseperedőket 
2018. november 4. – Ma7.sk 

Új felvidéki turnéra indul a Cseperedő program keretén belül a Varázsszekrény meséi 

darabbal nagy sikereket arató budapesti VSG Táncszínház. A VSG Táncszínház több, mint 

húsz felvidéki helyszínen lépett fel a tavaszi évadban a Varázsszekrény meséi című klasszikus 

zenével és tánccal fűszerezett csecsemő (baba) színházi előadással. Berky Angelika, a 

Cseperedő program szakmai koordinátora a nagy sikerre való tekintettel az őszi – téli évadra 

is meghívta a budapesti táncszínházat, hogy további csodás előadásokkal bűvöljék el a 

gyerekeket és szülőket. 
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Bemutatta csapatát a zselízi MKP 
2018. november 4. – Ma7.sk 

November 3-án a Magyar Közösség Pártja zselízi alapszervezete a helyi Művelődési 

Otthonban mutatta be képviselőjelöltjeit, és ismertette választási programját. A rendezvény 

házigazdája a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetének elnöke, egyben 

képviselőjelöltje, Csonka Ákos volt, aki október közepén az önkormányzati választások 

kapcsán együttműködési megállapodást kötött a Most-Híd járási elnökével, Csudai Róberttel. 

A felek ekkor nyilatkoztatták ki, hogy mindkét párt a jelenlegi városvezetőt, Juhász Andrást 

fogja támogatni a polgármester-választáson. Az MKP helyi szervezete tíz jelöltet indít a 

tizenkét tagú zselízi képviselő-testületbe. Őket röviden a szakreferensként tevékenykedő 

városi pártvezető méltatta. 

 

Szívvel, lélekkel Királyhelmecért 
2018. november 4. – Ma7.sk 

Igazán tevékeny ember, mindig azon töri a fejét, hogy ami épp figyelmének középpontjában 

áll, még szebb, még jobb legyen. Fiatal korától a kultúrában tevékenykedik, színvonalas 

alkotások egész sorát hozva létre. Legújabb szerelme a semmiből teremtett múzeum, illetve a 

végre méltó helyre került városi könyvtár. Az ő múzeumában csupa-csupa érdekes kiállítás 

látható, a XXI. század vívmányaival karöltve izgalmas tálalásban, ahová még Zsolnáról, sőt 

Prágából is eljönnek az emberek ellesni ezt-azt. Nagy kár lesz, ha egyszer visszavonul, hiszen 

sokat tett szülővárosáért, Királyhelmecért, és még rengeteg ötlet van a tarsolyában. A 

választások előtt arról beszélgettek: miért méretteti meg magát újból független 

képviselőjelöltként.  

 

Gyújtsunk közösen gyertyát Esterházy János emlékére Alsóbodokon! 
2018. november 4. – Felvidék Ma 

Bár a mindenszenteket és a halottak napját már magunk mögött hagytuk, pár nap múltán, 

november hetedikén újabb alkalom nyílik az emlékezésre: felvidéki vértanúnk, Esterházy 

János mindnyájunkért hozott áldozatát megköszönve, Krisztus követő embersége előtt 

tisztelegve Alsóbodokon, mártírunk végső nyughelyén gyújthatunk gyertyát vagy mécsest. Az 

Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás délután 17 órától várja 

havi rendszerességgel sorra kerülő, ezúttal második szentmiséjére a híveket. 

 

 

A VMSZ adatai szerint a Magyar Összefogás 30 mandátumot szerzett 
2018. november 4. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

AZ MNT székházában megtartott sajtótájékoztatón Pásztor István, a VMSZ elnöke 

bejelentette: 30 mandátumot szerzett meg a Magyar Összefogás. Szabadkán is megerősítették 

pozíciójukat. Felszólította a Magyar Mozgalmat, hogy függesszék fel a lejárató kampányt, s a 

nemzeti kérdésekben próbáljanak együttműködni. 
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https://ma7.sk/tajaink/bemutatta-csapatat-a-zselizi-mkp
https://ma7.sk/tajaink/szivvel-lelekkel-kiralyhelmecert
https://felvidek.ma/2018/11/esterhazy-janos-emlekere-kozosen-gyujtsunk-gyertyat-alsobodokon/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22982/A-VMSZ-adatai-szerint-a-Magyar-Osszefogas-30-mandatumot-szerzett.html
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Hajnal Jenő: Nemcsak folytatni tudjuk, hanem magasabb szintre tudjuk emelni 
2018. november 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni, mert vasárnap ennél fontosabb 

dolog nem volt - jelentette ki Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője a 

pannonrtv.com híre szerint. Külön hála mindazoknak, akik a Magyar Összefogás listáját 

támogatták - tette hozzá. 

 

Kishegyes: Az 1956-os forradalom áldozataira és menekültjeire emlékeztek 
2018. november 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

"Az orosz tankok között hallgatnak a harangok". Ez a Márai idézet a címe az 56-os forradalom 

áldozatainak és menekültjeinek tiszteletére összeállított emlékműsornak, melyet Kishegyesen 

adott elő a Rizgetős Táncegyüttes és a Fokos zenekar. Az előadás előtt megkoszorúzták a falu 

Művelődési Házának falán található emléktáblát, a polgárok mécsesek gyújtásával rótták le 

kegyeletüket. 

 

Az 1944/45-ös megtorlás ártatlan áldozataira emlékeztek Moholon 
2018. november 2. – Vajdaság MA 

Az 1944/45-ös megtorlás ártatlan áldozataira emlékeztek ma délelőtt a moholi katolikus 

temetőben, ahol Kovács Elvira köztársasági parlamenti képviselő mondott alkalmi beszédet, 

majd az egybegyűltek megkoszorúzták az áldozatok emlékművét. 

 

Százféle szármát főztek Topolyán 
2018. november 3. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Szármafesztivált tartottak Topolyán. A versenyzők három kategóriában versenyezhettek a 

legjobb töltött káposztának járó serlegért. A rendezvényre Vajdaság minden szegletéből 

érkeztek résztvevők. 

 

Mezőgazdaság a húzó ágazat 
2018. október 31. – Kárpáti Igaz Szó 

A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. beregszászi képviselete 

szervezésében magyar−ukrán mezőgazdasági együttműködési üzleti fórumra került sor 

Beregszászban. Régiónk több üzletembere eljött, hogy meghallgassa az előadókat, s ha 

valamelyik ág elnyerte a tetszését, akár üzletet is kössön. 

 

Tanúsítványátadó a magyarul tanulóknak 
2018. október 31. – Kárpát Igaz Szó 

Ötödik alkalommal hirdette meg a magyar, mint idegen nyelv kurzust a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola. 3997 fő nyújtotta be jelentkezését, a szervezők 209 csoportot 

alakítottak ki tizenegy járásban 53 helyszínen, 41 településen. Váradi Natália, a GENIUS 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22985/Hajnal-Jeno-Nemcsak-folytatni-tudjuk-hanem-magasabb-szintre-tudjuk-emelni.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22974/Kishegyes-Az-1956-os-forradalom-aldozataira-es-menekultjeire-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22974/Kishegyes-Az-1956-os-forradalom-aldozataira-es-menekultjeire-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22966/Az-1944-45-os-megtorlas-artatlan-aldozataira-emlekeztek-Moholon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22966/Az-1944-45-os-megtorlas-artatlan-aldozataira-emlekeztek-Moholon.html
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/szazfele-szarmat-foztek-topolyan
https://kiszo.net/2018/11/01/mezogazdasag-a-huzo-agazat/
https://kiszo.net/2018/10/31/tanusitvanyatado-a-magyarul-tanuloknak/
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Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója elmondta, júniustól lehetőség volt arra is, hogy egy 

intenzív, százórás gyorstalpalót szervezzenek a beiratkozottak számára. Ezzel a lehetőséggel 

1305 fő élt. A jelentkezők közül 2344-en tették le sikeresen az írásbeli és szóbeli vizsgát. 

 

Időszerű üzenet 
2018. október 31. – Kárpát Igaz Szó 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 

Irodalmi kilátó címmel író-olvasó találkozókat indított a kárpátaljai, magyarországi és más 

határon túli magyar írók, költők és szerkesztőségek bemutatása céljából. A program vendége 

ezúttal Szilágyi István, az idén 80 éves Kossuth- és József Attila-díjas magyar író volt. A 

beregszászi külképviselet Gulácsy – termében megtartott eseményre sokan eljöttek, hogy 

személyesen is megismerhessék az erdélyi írót. 

 
Egyre komolyabb az orvos- és ápolóhiány Kárpátalján 
2018. október 31. – karpatalja.ma 

Több mint 500 betöltetlen állás van a kárpátaljai kórházakban. Az ok: alacsonyak a bérek – 

írja a mukachevo.net. A portál rámutat, egy kezdő ápolónő fizetése 2,3 ezer hrivnya, míg 

tapasztalt kollégája 3 300 hrivnyát vihet haza. Az orvosok bére alig valamivel haladja meg a 

négyezer hrivnyát. A megyei klinikai kórházban, valamint az ungvári városi kórházban az 

egészségügyi dolgozók hiányát gyakornokok foglalkoztatásával igyekeznek ellensúlyozni. A 

Sirius regionális televízió riportja szerint a megyei kórházból az év eleje óta több mint 50 

ápolónő távozott. Az orvoshiány azonban leginkább a falusi és járási egészségügyi 

intézményekben érzékelhető. A gond a határ menti járásokban a legnagyobb. 

 

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje – gálakoncerttel ért véget a sorozat 
2018. november 4. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyarokat támogató gálakoncertet tartottak szombaton a Pesti Vigadóban. 

2002-ben indították útjára a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozatot. Az elmúlt 3 és fél 

év alatt 12 millió forint jutott el Kárpátaljára. Az adományozás a Magyar Református Egyház 

és a Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével zajlik. A koncertsorozat idén is 

ellátogatott hazai és határon túli magyarlakta területekre, ahol a diákoknak nyílt énekórákat 

tartott a Servet csángó zenekar. 

 

Felújították a Szatmári Irgalmas Nővérek sírkertjét Beregszászban 
2018. október 31. – karpatalja.ma 

A Szatmári Irgalmas Nővérek sírkertjét szentelte meg Molnár János beregszászi római 

katolikus esperes-plébános november 1-jén, mindenszentek ünnepén. A sírkertben nyolc 

szerzetesnővér síremléke található. A felújítást a beregszászi Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége, valamint a beregszászi római katolikus egyházközség kezdeményezte, és a magyar 

állam támogatásával valósult meg. 
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https://kiszo.net/2018/10/31/idoszeru-uzenet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/egyre-komolyabb-az-orvos-es-apolohiany-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpat-medencei-magyarok-zeneje-galakoncerttel-ert-veget-a-sorozat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/felujitottak-a-szatmari-irgalmas-noverek-sirkertjet-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felavattak-az-ato-ban-elhunytak-emlekmuvet-ungvaron/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 5. 
13 

Felavatták az ATO-ban elhunytak emlékművét Ungváron 
2018. november 4. – karpatalja.ma 

November 1-jén a megyeszékhelyen ünnepélyes keretek között felavatták az Ukrajna keleti 

részében zajló fegyveres konfliktusban elhunytak emlékművét. A Dicsőség Halmon felállított 

emlékkomplexumot Vaszil Olasin, kárpátaljai szobrász készítette. A piramis alakú alap a 

Kárpátok fenyőfáira emlékeztet, a kompozíció körüli domborműveken az emberi élet főbb 

állomásait – születés, iskola, egyetemi évek, a hadseregbe való bevonulás stb. – ábrázolta a 

szerző. 

 

Negyedik évadjának őszi szezonját nyitotta meg a folkkocsmamozgalom 
2018. november 1. – Kárpátalja 

Beregszász után Ungváron is újra megnyitotta kapuit a vidékünkön 2015-ben életre hívott 

folkkocsmamozgalom. A program során egyetemisták és a város lakossága ápolták a magyar 

tánchagyományokat, ismerkedtek a szüreti szokásokkal. 

 

 

Magyarságkép Tokaj-Hegyalja első leírásaiban 
2018. november 4. – volksgruppen.orf.at 

Gazdag őszi programot, előadások, tudományos konferenciák sorát kínálja az Ausztriai 

Magyar Kutatóintézet. Legközelebb november 6-án Blaskó Katalin irodalomtörténész tart 

előadást „Tokaj szőlővesszein“ - Magyarságkép Tokaj-Hegyalja első leírásaiban címmel, 

melyből megtudhatjuk, hogy az első leírások német nyelven íródtak és a hungarusoktól 

származtak. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens  

2018. november 3. – Duna World 

 

A festői szépségű Nógrád megyei faluban, Hollókőn tartotta cserkésztisztképző tanfolyamát a 

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. Az anyaországból, külhonból és a diaszpórából 

érkeztek a képzésre a cserkésztisztek.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felavattak-az-ato-ban-elhunytak-emlekmuvet-ungvaron/
http://karpataljalap.net/?q=2018/11/01/negyedik-evadjanak-oszi-szezonjat-nyitotta-meg-folkkocsmamozgalom
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2945373/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-11-03-i-adas/
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Az 1956-os forradalmat követő emigrációs hullám következtében mintegy húszezer magyar 

lelt új otthonra Angliában. Így lett egy Essex megyében lévő kisváros öt magyar család 

otthona.  

 

Diósady Levente vegyészmérnök milliók életét befolyásoló, különleges kutatómunkával keresi 

a megoldást a gyermekágyi halálozások megakadályozására, a fejlődő országok szegényei 

életkörülményeinek javítására. A vegyészprofesszor a Torontói Egyetemen két élelmiszeripari 

laboratóriumot irányít.  

 

Száz éve, hogy véget ért az első világháború. Isonzónál több mint százezer magyar katona 

esett el, sebesült meg vagy került hadifogságba a csaknem három éven át tartó öldöklő 

küzdelemben.  

 

Térkép  

2018. november 3. – Duna World 

Évente több mint tízezer székelyföldi gyermek szűrővizsgálatát végzik el a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat önkéntesei. Immár 27 éve, tavasszal és ősszel szervezik az egyhetes 

gyógyító körutat, hogy szakorvosaik olyan településeken is végezhessenek vizsgálatokat, 

ahová a helyi kollégáik túlterheltségük miatt nem jutnak el. Idén Székelyudvarhelytől a 

Gyimesekig 14 településen teljesítették missziójukat.  

  

Idén nyáron, augusztus végén kigyulladt, és szinte teljesen leégett a Nagyvárad főterén álló 

görögkatolikus püspöki palota. A püspöki palotát Ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján 

építették 1903 és 1906 között. A tűzvészben megsemmisült az épület mintegy 1300 

négyzetmétert kitevő tetőzete és első emelete. A műemlék felújítására, rendbetételére azóta 

több civil szervezet is gyűjtést szervezett.  

 

A megújult Arany múzeumot ajánlja figyelmükbe Darvasi Zoltán, a nagyszalontai intézmény 

vezetője. A máig leggazdagabb hagyatékot a költő halála után,1899-ben Arany János fia 

Arany László ajánlotta fel Nagyszalontának. Az emlékmúzeumot a Csonka toronyban 

rendezték be és 1900-ban nyitották meg a látogatók előtt. Az Arany évben anyaországi 

támogatással megújult kulturális intézmény idén márciusban nyitotta meg kapuit a látogatók 

előtt.  

 

A vajdasági Muzslya környékén nem mindennapi ritmussal szól a citera. Az úgynevezett sánta 

citerázás bicegő ritmusát csak ezen a bánáti településen és környékén művelik. A helyi 

citerazenekar vezetője, Lele József egész életében arra törekedett, hogy faluja jellegzetes 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-11-03-i-adas/
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népzenei ritmusa megmaradjon, és ne haljon ki. A citerajáték népszerűsítéséért, és a 

gyerekekkel való foglalkozásáért a magyar állam a Népművészet Mestere díjjal tüntette ki.  

 

Többnapos ünnepségsorozatra készülnek Székelyudvarhely egyik legpatinásabb 

tanintézetében, a Tamási Áron Gimnáziumban. Az 1593-ban alapított, 425 éves születésnapot 

ünneplő székelyföldi iskola november 7-e és 10-e között sokszínű rendezvénysorozattal 

tiszteleg az elődök előtt. Visszavárják a gimnázium egykori tanulóit, írók-költők, zenészek, 

színészek és egy-egy tudományág neves képviselői is együtt ünnepelnek az évszázados alma 

materrel. 

 

Új létesítménnyel gazdagodott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíkszentsimoni központja. 

Felavatták az anyaországi támogatással létrejött fedeles lovardát. A csíki térség első ilyen 

létesítménye Böjte Csaba felkaroltjait és a szomszédos faluban működő mezőgazdasági 

szaklíceum diákjait is segíti. Itt tanulhatnak a lovászképzés iránt érdeklődők, ide járhatnak a 

környéken lovagolni óhajtó turisták, de rajtuk kívül a székely lovas hagyományok kedvelői, 

őrzői is. 0.32 

 

Három fotográfus Szigeti Tamás, Markovics Ferenc és Rédei Ferenc fotográfusok képeiből 

nyílt kiállítás az Arany palotában, mely történelmi képeket, irodalmi és zenei portrékat mutat 

be Nagyszalonta lakóinak. A kiállítást ennek kurátora a nagyszalontai születésű Hajdu Kata, a 

budapesti Abigail galéria tulajdonosa ajánlja szíves figyelmükbe, aki már sokadik alkalommal 

hozza el anyaországban nyílt kiállításait, hogy szülővárosa közönsége is megcsodálhassa az 

alkotásokat.  

 

Közösségépítő és hagyományőrző céllal szervezett a hallgatókkal közös szüretelést a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Tanárok és diákok egy beregszászi borász által 

felajánlott szőlőültetvényen pakolták tele a kosarakat egy egész napon át, hogy a gyümölcsből 

később elkészülhessen a főiskola saját bora. A közös szüretelésen több mint négyszázan 

vettek részt, a munka után meleg étellel és zenés mulatsággal zárták a napot.  

 

Kárpát Expressz 

2018. november 4. – M1 

 

Szüreti regös cserkésznap Mezőgecsén 

A falusi élet és a magyar hagyományok rejtelmeibe bepillantást engedő programsorozaton 

szüreti regösnapot rendezett a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Mezőgecsén. A szüreti 

nap a népi mesterségek bemutatásával kezdődött. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-11-04-i-adas-9/
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Beszélgetés Rácz László felvidéki kovácsmesterrel 

A Felvidék keleti részén, Rozsnyó és Kassa között elterülő Tordai karszt igen gazdag 

természeti és történelmi értékekben. Ezen a vidéken, Péderen él Rácz László kovácsmester, 

aki a mai napig kézzel munkálja meg a vasat. 

 

Tehetséges délvidéki magyar fiatalok 

Szabadka a magyar fiatalok számára a lehetőségek városa. A város főterén egy, a 

legkorszerűbb információtechnológiával dolgozó céget találunk. Itt tett látogatást a Kárpát 

Expressz csapata. 

 

A székelyek kitartanak autonómiáért folytatott küzdelmükben 

2013 októberének utolsó vasárnapja sokáig emlékezetes marad azok számára, akik részt 

vettek a székelyek nagy menetelésén. Azon a megmozduláson, amelyen területi autonómiát 

követeltek székelyföld számára. A székelyek azóta is kitartóak autonómiáért folytatott 

küzdelmükben. 

 

 

Határok nélkül 

2018. november 1. – Kossuth Rádió 

 

Mindenszentek Tapolcán 

Csíkszereda északi kijáratánál fekszik a városhoz csatolt település Taploca. Nevét bizonyára 

bőséges, ásványvizes forrásairól kapta, önállóságát, ma az egyházközség jelenti. A templomi 

védőszent, Mindenszentek története igen érdekes – halljuk Czigó László plébánostól, akivel 

Oláh-Gál Elvira beszélgetett. 

 

Mindenszentek a Bánságban 

A román-szerb határ mellett található Óteleken, és általában a Bánságban, halottak napja 

előestéjén látogatnak ki az emberek a temetőkbe és akkor tartják az egyházi szertartást is – 

mesélte Lehőcz Lászlónak Heinrich József, óteleki plébános. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-01_18-02-00&enddate=2018-11-01_18-40-00&ch=mr1
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Muzslyai virágok 

Virágköntösbe öltözik Mindenszentek ünnepére, halottak napjára Vajdaságban is minden 

temető. Kónya-Kovács Otília a muzslyai sírkertben járt, ahol nemcsak a temetőbe 

látogatókkal, hanem a virágárusokkal is beszélgetett. 

 

Séta Aradon 

Mikor egy temetőben sétálunk, akkor annak a településnek a történelmében merítkezünk 

meg. Minél régebbi a temető, annál mélyebben. Jeles magyar közéleti személyiségek, 1848-as 

honvédtábornokok, a 20. század elejének ünnepelt színészei, második világháborúban elesett 

katonák csontjait rejtik és rejtették az aradi temetők. Egyesek esetében azért használatos a 

múlt idő, mert az első világháborút lezáró békediktátum, majd a második világégést követő 

kommunista diktatúra nemcsak az élőket üldözte a nemzetiségük miatt, hanem a holtakat is 

háborgatta.  

 

Rozsnyói temető 

Rozsnyó, a nyelvhatár szélére sodródott felvidéki bányaváros. Négyszögletű, hatalmas 

középkori főterétől alig 100 m-re találjuk a város vastag kőfallal körbe kerített temetőjét. 

Szinte minden évszázad temetkezési szokása, kultúrája megtalálható a több, mint 300 éves 

sírkertben.  Palcsó Zsóka összeállítása.  

 

 

Határok nélkül 

2018. november 2. – Kossuth Rádió 

 

Halottak napi séta Marosvásárhelyen 

A Marosvásárhelyi – a közel 400 éves református sírkertben – az erdélyi magyar 

kultúrtörténet számos jeles személyisége nyugszik: Bolyai Farkas tudósprofesszor és fia, a 

világhírű matematikus Bolyai János, Gecse Dániel orvos, az Emberszeretet Intézet 

létrehozója, Aranka György író, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság megalapítója, és a 

sort hosszan lehetne folytathatni a közelmúlt neves alkotóiig. Mai Halottak Napi sétánk során 

két ismert és két alig ismert sírhoz látogatunk el a marosvásárhelyi református temetőben, 

Erdei Edit Zsuzsánna kalauza László Lóránt történész. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-02_18-02-00&enddate=2018-11-02_18-40-00&ch=mr1
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A csíksomlyói templom kriptája kevésbé ismert a nagyközönség előtt 

A csíksomlyói templom kriptája kevésbé ismert a nagyközönség előtt. A Halottak Napja 

azonban kivétel, Urbán Erik ferences szerzetes, mutatja be a kriptát, a riporter Oláh-Gál 

Elvira. 

 

Séta pozsonyi történelmi sírhelyek között 

Pozsonyban is történelmi sírhelyek között sétál Haják Szabó Mária, akinek vezetője Korpás 

Árpád történész, a Pozsonyíi Kifli Polgári Társulás alelnöke. 

 

A dél-erdélyi szórványmagyar közösség ma is gondozza az ősök sírját 

Az 1970-es évekig temetkeztek Vajdahunyadon a bukovinai székely telepesek leszármazottai 

az úgynevezett Csángótelep felől megközelíthető temetőbe. A dél-erdélyi szórványmagyar 

közösség ma is gondozza az ősök sírját, de a kohászati kombinát egykori kiterjesztése miatt 

nehezen megközelíthetővé vált sírkertet kegyeletsértő módon gyakran feldúlják az ócskavas 

gyűjtők. A magára maradt maroknyi magyarság megpróbálja helyreállítani a károkat, de már 

egyre kevesebb sírhoz van, aki kijárjon.  

 

„Ha kell, a szívünkből is ácsolunk keresztet” 

„…ha kell, a szívünkből is ácsolunk keresztet” – írta a maga ácsolta fejfára Légvári Sándor. 18 

évig küzdött azért, hogy az egykori csúrogi dögtemetőben, az 1944 őszén ártatlanul kivégzett 

több száz Sajkás-vidéki magyar tömegsírjánál méltó megemlékezést lehessen tartani. 

Rendíthetetlenül ácsolta az ismeretlen elkövetők által kidöntött keresztek helyett az újakat. 

2013-ban Áder János magyar és Tomiszlav Nikolics szerb államfő Csurogon fejet hajtott az 

1942-es szerb, valamint az 1944-es magyar áldozatok emlékműve előtt. Légvári Sándor a 

történelminek tartott megbékéléssel nem volt maradéktalanul elégedett. Négy évvel ezelőtt 

hunyt el a csúrogi keresztek ácsolója. Ternovácz István felvétele 2013-ban készült.  

 

Határok nélkül 

2018. november 3. – Kossuth Rádió 

 

Fedák Sári-szobrot avattak Beregszászban 

Hétvégén Fedák Sári egész alakos szobrát avatták fel szülővárosa, Beregszász főterén. Fedák 

Sári 139 éve született, a Bereg-vidékről indulva meghódította a budapesti, a pozsonyi, a bécsi 

és a berlini közönséget is. Mozgalmas élete során Beregszászt sosem felejtette el, ahogy a 

város sem őt.   

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-03_18-02-00&enddate=2018-11-03_18-40-00&ch=mr1
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Véget ért a 20. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál 

Véget ért a 20. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál. A felvidéki Szepsiben és Buzitán 

megrendezett találkozóról a zsűri elnöke. Pásztó András azt mondta - két szóval lehetne 

összefoglalni a fesztivált, ezek az öröm és a vidámság, mert ez sugárzott a színpadról. 

Azért volt Lakoma fesztiválújság és díjeső is, a 3 napos rendezvény végén. 

 

Szilágyi Szabolcs Temesváron mutatta be a magyar feltalálókról és 

találmányaikról, valamint a hungarikumokról összeállított köteteit 

Tudták, hogy egy magyar származású trieszti üzletember és feltaláló az olasz presszókávé 

atyja? Ha nem, most hallanak róla, de olvashatnak is. Szilágyi Szabolcs, a Németországi 

Magyar Szervezetek Szövetségének alelnöke nemrég Temesváron mutatta be a magyar 

feltalálókról és találmányaikról, valamint a hungarikumokról összeállított köteteit. A 

feltalálók és találmányok először falinaptárakon kaptak helyet, majd öt év naptárainak 

anyaga került kötetbe. Lehőcz László először kezdeményezése indítékairól kérdezte Szilágyi 

Szabolcsot. 

 

Helytörténeti munkájáért Székelyföld Díjat kapott Nagy Lajos rétyi családorvos 

Helytörténeti munkájáért Székelyföld Díjat kapott a közelmúltban Nagy Lajos rétyi 

családorvos, aki 70 éves korában kezdte leírni mindazt, amit 50 év szolgálata alatt csak 

gondolatban jegyzetelt. A miértre pedig a válasz az '50-es évek Romániájában keresendő. 

Vajon még hányan voltak, vagy vannak Erdélyben hasonló helyzetben.  Oláh-Gál Elvira 

beszélgetése. 

 

Fennállásának 200. évfordulóját ünnepelte a napokban a nemesmiliticsi 

Kisboldogasszony templom 

Militics falut először a 16. század közepén említik írásban. Katolikus temploma 1752-től áll a 

mai helyén, noha mai formáját csak 1818-ban nyerte el. Az épület a barokk stílus jegyeit 

viseli, korának egyik legszebb temploma volt a Délvidéken, amely ma is csodálatos látvány. 

Fennállásának 200. évfordulóját ünnepelte a napokban a nemesmiliticsi Kisboldogasszony 

templom. 

 

 


