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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pavlo Klimkin: a feszültséget csökkenteni, az ukrán-magyar párbeszédet 
erősíteni kell 
2018. október 13. – MTI, Pestisracok.hu, hirado.hu, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Mindenekelőtt csökkenteni kell a feszültséget az ukrán-magyar viszonyban, és a feleknek 

hatékonyabbá kell tenniük a párbeszédet a kárpátaljai magyar oktatás és a kettős 

állampolgárság problémáiról - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szombaton 

Ungváron, ahol felszólalt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) rendkívüli 

választmányi ülésén. A kárpátaljai magyarságot érő támadások és provokációk 

megszaporodása miatt összehívott tanácskozást követő sajtótájékoztatón az ukrán diplomácia 

vezetője megköszönte a KMKSZ-nek, hogy kifejthette álláspontját az ukrán kormány 

nevében, és meghallgathatta a kárpátaljai magyarság képviselőinek véleményét. Hozzátette: 

nem ért egyet a kárpátaljai magyarok azon véleményével, hogy Ukrajnában magyarellenes 

médiakampány folyna központi orgánumok részvételével. Szerinte az ukrán sajtó a 

napirenden szereplő témák miatt érdeklődik fokozottan a kárpátaljai magyarság és 

Magyarország iránt. A kárpátaljai magyarokat érő támadásokra kitérve hangsúlyozta, hogy az 

ukrán államnak nincs köze a kettős állampolgárokat listázó Mirotvorec-weboldalhoz. 

 

A kormány a jövőben is támogatja a külhoni magyarságot 
2018. október 12. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu, fidesz.hu, Erdély Ma 

A kormány a megkezdett programok nyomán a jövőben is támogatja a külhoni magyarságot, 

pályázat jelenik meg a kisközösségek támogatására, és 50 milliárd forintra emeli a Kárpát-

medencei gazdaságfejlesztési program keretösszegét – mondta a nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos pénteken a szlovákiai Nagymegyerben, a 8. Önkormányzati 

Szabadegyetemen. Szilágyi Péter hozzátette, a kisközösségek támogatására kiírt pályázat a 

jövő héten jelenik meg, 200 millió forintos keretösszeggel. Olyan települési önkormányzatok, 

civil szervezetek, egyházi közösségek és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek családbarát 

tevékenységet indítanak, illetve ilyet folytatnak. A 2016 óta létező Kárpát-medencei 

gazdaságfejlesztési programban eddig 48 milliárd forintot fizettek ki 33 194 pályázónak. 

Jövőre egy év alatt ötvenmilliárd forintra növekszik a külhoni vállalkozások támogatására 

szánt összeg – ismertette az államtitkár. 

 

Grezsa: eddig több mint száz felújított óvodát adtak át a Kárpát-medencében  
2018. október 12. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, Promenád, 

karpatalja.ma, Ma7.sk 

Eddig már több mint száz felújított óvodát adtak át a külhoni magyar területeken a vállalt 

450-ből - mondta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos 

pénteken Budapesten. Grezsa István a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy 

fogalmazott: egy "dübörgő program" kellős közepén vannak, amely jelentős forrásokat 
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mozgat meg. A cél, hogy minden magyar gyermek, aki a Kárpát-medencében születik, 

anyanyelvi képzésben részesülhessen - hangoztatta. Kifejtette: a 38,5 milliárd forint 

keretösszegű programot két ütemben hajtják végre, a céldátum 2020. december vége. A 

fejlesztések 1641 intézményt és több mint 47 ezer külhoni magyar gyermeket érintenek, 

számukat a program végére szeretnék 60 ezerre növelni.  A miniszteri biztos kitért arra is, 

hogy a 38,5 milliárd forintból 33 milliárdra már leszerződtek. Az új intézmények közül négyet 

adtak át eddig, 11 alapkövét elhelyezték. Összesen 150 új intézmény kialakítását tervezik a 

felújítandók mellett - jelezte Grezsa István.  

 

Grezsa: folytatódhat a határon túli óvodák felújítási programja 
2018. október 12. – MTI, Origo, Lokál, Promenád, Magyar Szó, Webrádió 

A határon túli óvodák felújítási programjának lehet egy harmadik lépcsője, a döntés még 

ősszel a kormány elé kerülhet – mondta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért 

felelős miniszteri biztos a szlovákiai Nagymegyeren, a 8. Önkormányzati Szabadegyetemen. 

Grezsa István hozzátette, a programot a bölcsődék és a kisiskolák fejlesztésével kellene 

bővíteni. Úgy vélte, az óvodafejlesztési program 2020-as befejezése után tartós és jó látható 

nyomot hagy majd a magyar óvodapedagógai rendszeren. Az államtitkár szerint Felvidék 

pozitív megkülönböztetést élvezett a határon túli óvodafelújítási program forrásainak 

odaítélése során, a 38 és fél milliárd forintos keretösszegből 11 és fél milliárd forintot kapott 

meg. „Ennek az az oka, hogy Felvidéken látunk olyan komoly tartalékokat, melyből lehet 

növelni a magyar óvodákba íratható gyerekek létszámát. A program során a térségben 150 

óvodát újítanak fel, illetve 36 új intézmény jön létre, ezek főleg egyházak közreműködésével– 

mondta Grezsa István. 

 

Kelemen Hunor: a magyar érdekképviselet akkor tud gólokat rúgni, ha ott van a 
pályán 
2018. október 13. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ olyan magyar közösséget akar építeni Romániában, amely versenyképes a 21. 

század körülményei között, értéket tud teremteni, és magyar közösségként tud megmaradni 

szülőföldjén – hangoztatta Kelemen Hunor, a szövetség elnöke szombaton a Szövetségi 

Képviselők Tanácsának (SZKT) csíkszeredai ülésén. Rámutatott: az RMDSZ jövő év elején 

megrendezendő tisztújító kongresszusának legfontosabb feladata lesz egy olyan jövőkép 

kialakítása, amely a közösségépítést szolgálja. Kelemen Hunor politikai beszámolójában a 

jövőépítés sosem változó, az utóbbi 30 évtizedben állandónak bizonyult feltételei közé sorolta 

az anyanyelvű oktatásért folytatott küzdelmet és azt, hogy a magyar közösség célkitűzéseinek 

érvényesítésére román vagy vegyes pártok érdemben sosem vállalkoznak. 

 

Újra meghirdeti a Miniszterelnökség a Miénk a város! című játékát 
2018. október 12. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, OrientPress, Felvidek.ma, 

karpatalja.ma, Pannon RTV, Webrádió, Szabolcs Online  

Újra meghirdeti a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Miénk a város! című 

játékát, amelynek a család az idei témája. A Miniszterelnökség az MTI-hez pénteken 
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eljuttatott közleményében azt írta: a hatodik alkalommal meghirdetett játék szervesen 

kapcsolódik a 2018 a külhoni magyar családok éve programsorozathoz, négy héten keresztül 

tart, ennek során a gyerekeknek különböző feladatokat kell megoldaniuk. Az első feladat 

pénteken, az utolsó pedig november 8-án lesz. Az idei verseny nyertesei 100-100 ezer forint 

értékű Csodasarkot nyerhetnek a közösségük részére, a játékra 6-10 éves külhoni magyar 

óvodások és kisiskolások jelentkezhetne. 

 

Lomnici Zoltán és Bajkai István meglátogatta a csíkszeredai börtönben a 
terrorváddal elítélt székelyeket 
2018. október 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Lomnici Zoltán volt legfelsőbb bírósági elnök és Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő 

pénteken a csíkszeredai börtönben meglátogatta a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és 

Szőcs Zoltánt. A börtön előtt tartott sajtótájékoztatón az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő 

szervezetet vezető Lomnici Zoltán közölte: előtte a börtön igazgatójával is tárgyaltak, és azt 

kérték tőle, hogy a jogszabályok betartása mellett vegye figyelembe, hogy a Beke-Szőcs-ügy 

jogi háttere bizonytalan, és olyan emberek ülnek a rácsok mögött, akik nem követtek el 

semmilyen bűncselekményt, elítélésük politikai indíttatású volt. 

 

Román-magyar konferencia Kolozsváron – Erdély újra a vallási és kulturális 
pluralizmus modellje lehetne 
2018. október 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro 

Román és magyar közéleti személyiségek közös nyilatkozatban kérik, hogy a román 

centenárium nyújtson teret mindkét közösség reményei beteljesítésére. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által a román centenárium alkalmából szervezett, pénteki kolozsvári 

román-magyar konferencián ismertetett nyilatkozat leszögezi: Erdély és Románia 

egyesülésének a centenáriuma felkínálja a románoknak és a magyaroknak a lehetőséget, hogy 

újjáélesszék az 1918-ban megfogalmazott s beígért eszményt: „legyünk a románok, a 

magyarok, valamint a többi államalkotó kisebbség olyan hazája, amely elkötelezett minden 

közössége vágyainak valóra váltása iránt”. Az aláírók felhívást intéztek honfitársaikhoz és a 

hatóságokhoz, melyben azt kérték: „tiszteljék meg a centenáriumot azzal, hogy elvetik a 

nacionalista uszítást, kerülik a konfliktust, illetve teret nyújtanak a reményeknek meg az 

építkezésnek”. 

 

Fodor János történész a feledésbe merült, 1918-as székely–magyar 
nagygyűlésekről 
2018. október 12. – Krónika 

A centenárium évében nemcsak a gyulafehérvári nagygyűlésre kellene emlékezni, hanem két, 

szintén száz éve, de a magyarok által Kolozsváron és Marosvásárhelyen szervezett 

nagygyűlésre is – hívta fel a figyelmet Fodor János, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

Magyar Történeti Intézetének tanársegédje Magyar nemzetiségpolitikai kísérletek és a román 
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álláspont című előadásában Kolozsváron. Az előadás – amely a Korunk folyóirat Összeomlás 

és impériumváltás Erdélyben (1918–1920) rendezvénysorozatába illeszkedett – az 1918 előtti 

történéseket taglalta, ezek segítségével ismertette a gyulafehérvári román nagygyűlés 

kimenetelét. Mint elhangzott, saját, úgynevezett székely-magyar nagygyűléseink sokak 

számára ismeretlenek, pedig legalább olyan fontosak: a kolozsvári a gyulafehérvári egyfajta 

antitéziseként is értelmezhető. 

 

Mikó-per: nem túl optimisták a reformátusok, de nem adják fel  
2018. október 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem túl bizakodók az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) képviselői a Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatását illetően. A legfelsőbb bíróság pénteken tartotta annak a pernek 

a fellebbviteli tárgyalását, amelyet az EREK indított a restitúciós bizottság elutasító döntése 

ellen. Alapfokon a Brassói Táblabíróság elutasította az EREK kérését.  

 

Lehetőségek a magyar–román viszony rendezésére: párbeszéd, uniós 
kiteljesedés, oktatás, közös erdélyi párt 
2018. október 13. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Tőkés László szerint Temesvár szelleme és az erdélyi tolerancia 450 éves hagyománya kötelez 

a román–magyar megegyezésre. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azon az 

EMNT által szervezett kolozsvári konferencián szólt erről pénteken, amelyiken román és 

magyar közéleti személyiségek beszéltek a román-magyar viszonyról a román centenáriumi 

év kihívásai közepette. Tőkés László úgy vélte: az 1989-es Temesvár szelleme rokon az erdélyi 

békés együttélés hagyományával. E hagyományt a politikus az 1568-as tordai országgyűlésig 

vezette vissza, amikor a világon elsőként hirdették ki Erdélyben a lelkiismereti és 

vallásszabadságot. Tőkés László úgy vélte, hogy az elmúlt évtizedek keserű tapasztalatai 

ellenére folytatni kell az erőfeszítéseket a román-magyar intézményes párbeszéd 

megteremtéséért. 

 

A románnyelv-oktatás megkönnyítésére állított össze javaslatcsomagot az 
RMDSZ 
2018. október 13. – maszol.ro, Erdély Ma 

A románnyelv-oktatás megkönnyítését szorgalmazó javaslatcsomagot mutatott be az RMDSZ 

a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) csíkszeredai ülését megelőző pénteki 

pedagógusfórumon, amelyet Aktuális gondok és jövőképek a székelyföldi oktatásban címmel 

szerveztek Hargita Megye Tanácsának épületében. A fórumon a székelyföldi oktatás aktuális 

gondjairól és jövőképéről esett szó, Kovács Irén kisebbségi oktatásért felelős államtitkár, 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, Szabó Ödön parlamenti 

képviselő, Novák Csaba Zoltán szenátor és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

voltak a meghívott előadók. A fórumon számos iskolaigazgató és képviselő volt jelen, akik 

szabadon közölhették tapasztalataikat és véleményüket. 
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Markó: a referendum eredménye figyelmeztetés, hogy a demagógia egy adott 
ponton véget ér  
2018. október 13. – transindex.ro 

A múlt hétvégén lezajlott sikertelen referendum kapcsán kialakult vitáról beszélt Markó Béla 

az RMDSZ szombati, csíkszeredai SZKT-ülésén egyéni felszólalásában. Sérelmezte, hogy 

sokan kioktatták, hogy a bojkott nem egy demokratikus eszköz, ugyanis a demokrácia a 

részvételről szól. A témában korábban felszólaló Tánczos Barnát emlékeztette, szenátorként ő 

is ment ki szavazásról, az RMDSZ-esek is vonultak ki bizottságokból azért, hogy ne legyen 

meg a kvórum. „Mennyire demokratikus az RMDSZ, amikor kivonul egy szavazásról a 

plénumban, azzal a szándékkal, hogy hátha kvórum alá csökken a jelenlét?” – tette fel a 

kérdést, folytatva: ez demokratikus, úgy hívják, hogy obstrukció, amely által a látszólagos 

nemcselekvés cselekvéssé válik. Mindannyian tudtuk, hogy csak így lehet megakadályozni a 

referendum érvényességét, tette hozzá.  

 
Februárban lesz az RMDSZ tisztújító kongresszusa, valószínűleg Kolozsváron  
2018. október 13. – MTI, transindex.ro 

Jövő februárban tartja 14., tisztújító kongresszusát az RMDSZ, amelyen megválasztják a 

szövetség elnökét a következő négy évre - határozott a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

szombaton Csíkszeredában. A szervezési munkát Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök irányítja 

kongresszusi biztosi minőségben, aki a tanácskozás helyszínéül Kolozsvárt javasolta. Az SZKT 

által elfogadott ütemterv szerint a szövetségi elnökjelölteknek január 8-án kell nyilatkozniuk 

jelöltségük elfogadásáról és iktatniuk a támogató aláírásokat. A Szövetséget 2011 óta vezető 

Kelemen Hunor újságírói kérdésre reagálva azt mondta: ő maga is néhány hónap múlva, a 

többi lehetséges jelölttel egy időben, a téli időszakban jelenti be, hogy indul-e egy következő 

mandátumért. 

 

Két év hercehurca egyetlen sértett fél nélkül? 
2018. október 13. – szekelyhon.ro, Krónika 

Annak ellenére, hogy minisztériumi szinten idén új katolikus iskolát alapítottak 

Marosvásárhelyen, illetve Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan Someșan volt főtanfelügyelő 

ellen nem emeltek vádat, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) még mindig nem zárta le a 

2016 novemberében elkezdett vizsgálatát. Vád tehát nincs, de Tamásit is és Someșant, illetve 

a szülőket beidézték péntek délelőtt a marosvásárhelyi törvényszékre. A szülők különben már 

a tavaly decemberi tárgyaláson kifejtették, hogy nem tartják magukat megkárosítva. 

 
Elnöke szerint a belső referendumvitából megerősödve jött ki az RMDSZ  
2018. október 14. – maszol.ro 

„Az RMDSZ a referendumról szóló vitából biztos, hogy megerősödve jön ki, mert minden vita 

megerősít, ha kulturáltan, nem a másik fél kizárásával zajlik” – jelentette ki a Maszol 

kérdésére a Szövetségi Képviselők szombati ülésén tartott sajtótájékoztatóján Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnököt a közeledő európai parlamenti választások perspektívájából 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53180&Marko_a_referendum_eredmenye_figyelmeztetes_hogy_a_demagogia_egy_adott_ponton_veget_er
http://itthon.transindex.ro/?hir=53180&Marko_a_referendum_eredmenye_figyelmeztetes_hogy_a_demagogia_egy_adott_ponton_veget_er
http://itthon.transindex.ro/?hir=53183&Februarban_lesz_az_RMDSZ_tisztujito_kongresszusa_valoszinuleg_Kolozsvaron
http://itthon.transindex.ro/?hir=53183&Februarban_lesz_az_RMDSZ_tisztujito_kongresszusa_valoszinuleg_Kolozsvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-ev-hercehurca-egyetlen-sertett-fel-nelkul
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102990-elnoke-szerint-a-bels-referendumvitabol-meger-sodve-jott-ki-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102990-elnoke-szerint-a-bels-referendumvitabol-meger-sodve-jott-ki-az-rmdsz
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faggatták arról, hogy az alkotmánymódosító referendum előtti belső véleményütköztetések 

gyengítették-e az RMDSZ-t. Mint ismert, az SZKT ülésén egy utóvitája is lezajlott a család 

alkotmányos meghatározásáról szóló népszavazásnak.  

 
IMAS-felmérés: alaposan átrendeződtek a politikai erőviszonyok  
2018. október 14. – maszol.ro 

Liviu Dragnea vezetése alatt a 2017 januári 49 százalékosról 28 százalékra csökkent a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága – derült ki az IMAS felméréséből, amelyet az 

Adevărul ismertetett szombaton. A legnagyobb ellenzéki alakulatra, a Nemzeti Liberális 

Pártra (PNL) a polgárok 27 százaléka szavazna, ha most lennének a választások. Ez 7 

százalékpontos növekedést jelent 2017 januárjához képest. Dacian Cioloş volt kormányfő 

parlamenten kívüli pártja, az Együtt Romániáért Mozgalom támogatottsága 10,1 százalékos, 

nagyobb, mint a 9,5 százalékon álló Mentsétek meg Romániát Szövetségé (USR).  

 

Maros megyei anyák: fel kell oldani a GYES diszkriminatív előírásait a 
többgyerekes családok esetében  
2018. október 14. – transindex.ro 

A gyereknevelésre vonatkozó jogi keretről, a több gyerekes anyáknak járó gyereknevelési 

juttatás folyósításának procedúrájáról, az örökbefogadást szabályzó törvényről, a csonka 

családok törvényes védelméről és az új nyugdíjtörvény részleteiről beszélgettek tegnap 

délután Marosvásárhelyen a Gecse utcai Református Egyházközség Vendégházában 

szervezett, anyáknak szóló fórumon, amelyet Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei 

parlamenti képviselője kezdeményezett.  

 

Tiszteletbeli Székely címeket adtak át Oklándon 
2018. október 14. – szekelyhon.ro 

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnökének jelenlétében az oklándi unitárius 

templomban nyújtották át újabb tizenkét magyarországi személynek a Tiszteletbeli Székely 

díjat. Amint azt Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke elmondta: a 2004. 

december 5-ei magyar népszavazás után született meg a cím ötlete, így szerették volna 

orvosolni a népszavazás utóhatásait. „A Tiszteletbeli Székely cím eszköz ennek az üzenetnek a 

közvetítésére. Ugyanis két hídfőre építhetjük a magyarok együvétartozását: az anyaországi 

magyarokra és Székelyföldre. Ennek mától önök is a nagykövetei” – fordult a kitüntetettekhez 

Szász. 

 

Megváltoztatnák Nagyvárad napját 
2018. október 15. – Krónika 

Október 12-e nem alkalmas arra az Erdélyi Magyar Néppárt szerint, hogy Nagyvárad 

valamennyi polgára számára ünnepnap legyen, ezért az alakulat arra kéri a megyeszékhely 

önkormányzatát, hogy a román és magyar közösség határozzon meg közösen, a város minden 

polgára számára „pozitív, ünnepelhető jelképiséggel bíró” napot. A váradi tanács 1992-ben 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102989-imas-felmeres-alaposan-atrendez-dtek-a-politikai-er-viszonyok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102989-imas-felmeres-alaposan-atrendez-dtek-a-politikai-er-viszonyok
http://itthon.transindex.ro/?hir=53186&Maros_megyei_anyak_fel_kell_oldani_a_GYES_diszkriminativ_eloirasait_a_tobbgyerekes_csaladok_eseteben
http://itthon.transindex.ro/?hir=53186&Maros_megyei_anyak_fel_kell_oldani_a_GYES_diszkriminativ_eloirasait_a_tobbgyerekes_csaladok_eseteben
https://szekelyhon.ro/aktualis/tiszteletbeli-szekely-cimeket-adtak-at-oklandon


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 15.  
7 

született határozata két okból nyilvánította október 12-ét városnappá: 1918. október 12-én 

fogadták el Aurel Lazăr nagyváradi ügyvéd házában az erdélyi románok függetlenségi 

nyilatkozatát, majd 1944-ben szintén ezen a napon vonult be Váradra a Vörös Hadsereg, 

majd a román fegyveres erők. Az EMNP úgy véli, a városnap a magyar közösség számára 

cseppet sem ünneplendő eseménynek állít emléket, ezért olyan dátum kiválasztására van 

szükség, amely a város valódi egységét jelképezi, és mindenki számára elfogadható. 

 

A szlovákiai magyar sajtó 100 éve: a kisebbségi újságírók helyzete mindig 
nehezebb, mint a többségé 
2018. október 12. – Ma7.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet égisze alatt nyílt meg október 11-én a szlovákiai magyar 

sajtó elmúlt 100 évét bemutató kiállítás, melynek ünnepélyes megnyitóján Popély Árpád 

történész, egyetemi oktató köszöntötte a vendégeket. A rendezvényre a Szlovák Rádió 

pozsonyi épületében került sor. Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásainak igazgatója az 

ünnepélyes megnyitón úgy vélekedett, a szlovákiai magyar közélet nagy adósa a szlovákiai 

magyar sajtónak egy igazán igényesen megírt történeti monográfiával, amely feldolgozná akár 

a rádiózás, akár a nyomtatott sajtó történelmét, mindezt pedig úgy, hogy szerzője egy 

történész, nem pedig egy újságíró lenne. Egy ilyen publikáció ugyanis a történelmi hűség és 

források kritikai feldolgozásával, és a történelemtudomány módszertanát felhasználva 

készülne el. 

 

Kisebbségi léthelyzetről, nemzetpolitikáról az Önkormányzati 
Szabadegyetemen 
2018. október 12. – Felvidék Ma, Körkép 

Polgármesterek, önkormányzati képviselők és jelöltek találkoztak Nagymegyeren október 12-

én az Önkormányzati Szabadegyetem első napján, melyet nyolcadik alkalommal szervezett 

meg a Pro Civis polgári társulás. Az október 12-én induló szakmai előadások előtt Őry Péter, a 

Pro Civis elnöke köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, amikor az első Önkormányzati 

Szabadegyetemet megszervezte a társulás, még nem gondolták, hogy megéri a 

kezdeményezés a nyolcadik évfolyamot. A szabadegyetem első előadásában Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a magyar kormányzat nemzetpolitikájáról szólt. 

Szilágyi Péter szerint Magyarországon több olyan nemzetpolitikai program indult az elmúlt 

években, – így többek között az óvodafejlesztési program, a tematikus évek, a szórványt és a 

diaszpórát támogató ösztöndíjrendszer, a családok támogatása – amely a szülőföldön való 

boldogulást kívánja segíteni. 

 

DiNaMit 2018 – Diákok, na mit csináljunk? 
2018. október 12. – Felvidék Ma 

Az első része egy hétvégés vezetőképző október 12-14. között, ahol a középiskolákon működő 

DÖK-ök vezetői vesznek részt, majd ezt követik az egynapos tematikus képzések, melyek már 
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https://ma7.sk/kozelet/a-szlovakiai-magyar-sajto-100-eve-a-kisebbsegi-ujsagirok-helyzete-mindig-nehezebb-mint-a-tobbsegehttps:/ma7.sk/kozelet/a-szlovakiai-magyar-sajto-100-eve-a-kisebbsegi-ujsagirok-helyzete-mindig-nehezebb-mint-a-tobbsege
https://felvidek.ma/2018/10/kisebbsegi-lethelyzetrol-nemzetpolitikarol-az-onkormanyzati-szabadegyetemen/
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https://felvidek.ma/2018/10/dinamit-2018-diakok-na-mit-csinaljunk/
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a konkrét iskolákban zajlanak az ott működő DÖK igényei és szükségletei szerint. A 

Diákhálózat által életre hívott, és a TANDEM, n.o. által felkarolt képzés immár 12. 

alkalommal kerül megrendezésre. Az előző évben a közép-szlovákiai régió középiskolásai 

kaptak lehetőséget a diákönkormányzatuk fejlesztésére, idén pedig a keleti régió 

diákönkormányzatait szólították meg, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap és a Bethlen Gábor 

Alap által támogatott program részesei legyenek. 

 
Híd: A gyermek után járó adókedvezmény megduplázása a családokat segíti 
2018. október 12. – Új Szó 

A Híd párt javasolja a hat év alatti, eltartott gyermekek után járó adókedvezmény összegének 

megduplázását. A változtatás 2019. április 1-jével lépne életbe. A jövedelemadóról szóló 

törvény módosítását Bugár Béla, Sárközy Irén és Bastrnák Tibor képviselők terjesztették a 

parlament elé. A törvényjavaslattal a parlament már a következő, október 16-án kezdődő 

ülésén foglalkozni fog. Az adóalannyal egy háztartásban élő, eltartott gyermek után járó 

adókedvezmény összege 2019. január 1-től havonta 22,17 euró lesz. Az egy gyermek után járó 

adókedvezmény évi 266,04 eurót tesz ki, függetlenül attól, hogy iskoláskor előtti életkorban 

lévő, vagy idősebb gyermekről van-e szó. A Most-Híd javaslata értelmében 2019. április 1-től 

az adóalannyal egy háztartásban élő, hat év alatti eltartott gyermek után járó adókedvezmény 

összege a kétszeresére, vagyis havi 22,17 euróval emelkedne. 

 
Menyhárt József a párkányi Simon-Júda vásárban 
2018. október 13. – Ma7.sk 

Szombat délután már hosszú folyamban hömpölygött a tömeg a vásárban. A Magyar 

Közösség Pártja standjánál is sokan gyülekeztek – az MKP helyi polgármester jelöltje 

Lukovics Tamás és a vele induló képviselőjelöltek, érdeklődők és szimpatizánsok - Menyhárt 

József pártelnököt, az MKP államfőjelöltjét várták sajtótájékoztatóra, beszélgetésre. 

Menyhárt József jókedvűen mesélte, ahányszor eljön a párkányi Simon-Júda vásárra itt 

mindig szép idő fogadja. Köztársaságielnök-jelöltsége kapcsán kifejtette, az MKP magyar 

jelöltet állított, aki nem csak szlovák állampolgárnak nevezi magát, de felvállalja, hogy a 

megmérettetésben azokat a magyar ügyeket is az asztalra teszi, amelyek a felvidéki 

magyarságot nyugattól keletig foglalkoztatják. 

 

A jelöltek kommunikáljanak a választókkal 
2018. október 13. – Felvidék Ma 

A Nagymegyeren megtartott 8. Önkormányzati Szabadegyetem utolsó napján, október 13-án 

a kampányok gyakorlatáról volt szó. A résztvevőket Őry Péter köszöntötte, majd Oroján 

Sándor kampánytanácsadó, Szabó Tibor Martonvásár polgármestere és Rajkovics Péter 

média közgazdász tartottak előadást. 

 

Elnökjelöltek vitája 
2018. október 14. – Ma7.sk 
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A TA3 hírcsatorna vasárnapi vitaműsorában Bugár Bélát, a Most-Híd vegyespárt elnökét és 

Robert Mistrík vegyészprofesszort arról kérdezték, milyen elképzelésekkel vágnak neki az 

államfőválasztási kampánynak. Bugár Béla mindenekelőtt 28 éves politikusi múltját és 

tapasztalatait szeretné kamatoztatni köztársasági elnökként. Eddig azért nem kívánt 

miniszter lenni, mert fontosabbnak tartotta jelenlétét a parlamentben, ahol a dolgokat 

igyekezett menedzselni és nem akart egyetlen ágazatra összpontosítani. Mint kifejtette: “Az 

elmúlt két évben a társadalomban az erős megosztottságról beszélnek, és úgy gondolom, hogy 

mindazok után, ami történt, szükség lenne hasznosítani a tapasztalataimat”. 

 

Az eredeti újratervezése 
2018. október 14. – Ma7.sk 

Húsz éve Mečiar választási törvénye kikényszerítette az akkori elődpártok egyesülését. Ma 

szintén fennáll a veszélye, hogy a magyarság esetleg parlamenti képviselet nélkül marad. 

Duray Miklóssal arról beszélgettek, mennyiben különbözik a húsz évvel ezelőtti 

megosztottság a maitól. “Inkább az elmúlt 50 évet gondolnám végig, mert már a ’68/69-es 

években megjelenik ez a fajta megosztottság. Ez nem a felvidéki magyarság különböző 

gondolkodásmódját tükrözte, hanem azt a törésvonalat, ahol az egyik oldalt a közösségért 

való elkötelezettség jellemezte, a másik oldalt pedig azok, akik a mindenkori hatalomhoz 

kívántak kapcsolódni. Jellemzően a prágai tavasz, a demokratizálódás elkötelezettjei a 

magyar közösségnek is az elkötelezettjei voltak. A ’68-ban megnyilvánult megosztottság a 

későbbiekben megismétlődik. Érdekes, az 1970/80-as években ez a törésvonal eltűnt. 

 

Elhunyt Mezei Lajos borzovai hagyományőrző 
2018. október 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Elhunyt Mezei Lajos borzovai hagyományőrző, néptáncos, a felső-gömöri pásztorkultúra 

éltetője és továbbadója. Feleségével, Margóval a hetvenes évek végétől szinte minden 

hagyományőrző rendezvényen ott voltak, együtt énekeltek, táncoltak. Feladatuknak 

tekintették a gömöri néptánc, a pásztornóták életben tartását, bemutatását és továbbadását. 

A hagyományok szeretetét gyermekeiknek is átadták. 

 
Református pedagógusok találkoztak 
2018. október 14. – Ma7.sk 

Áhítattal és közös énekléssel kezdődött a református pedagógusok országos találkozója a 

rimaszombati Csillagház nagytermében. Dunaszerdahelytől Királyhelmecig hét református 

intézmény mintegy 80 pedagógusa vett részt a kilencedig alkalommal megrendezett 

találkozón, amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mellett működő Közoktatási 

Tanács szervezésében valósult meg. Édes Enikő, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

oktatási referense portálunknak elmondta, az elmúlt évek során kialakult az a rendszer, 

amely szerint három féle témakörben hirdetnek meg előadásokat (teológia, pszichológia és 

pedagógia). "Az idei alkalmon péntek délutánra egy ilyen nagyobb lélegzetvételű témát 

választottunk, a férfi és a női szerep a családban és a társadalomban. 2018 az a család éve, 
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úgyhogy ennek apropóján is jött az, hogy legyen ez a téma és bibliateológiai, keresztyénetikai 

és mai pszichológiai szempontból fogjuk megvizsgálni ezt a témát." 

 

Herczegh Géza szobrát avatták Nagykaposon 
2018. október 14. – Felvidék Ma 

Herczegh Géza jogtudós, Nagykapos díszpolgára születésének 90. évfordulója tiszteletére 

szobrot avattak Nagykaposon. A szombati, október 13-i szoboravató ünnepségen részt vett a 

jogtudós özvegye, Herczeghné Petneházy Melinda, lánya, Herczegh Anita és férje, Áder 

János, Magyarország köztársasági elnöke, fia Herczegh Károly, valamint a jogtudós unokái. 

A meghívott vendégek között jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztályának vezetője, Szabó Marcell, az 

Alkotmánybíróság tagja, Magyarország Kassai Főkonzulátusáról Haraszti Attila főkonzul, 

Szénási Lajos külgazdasági attasé, a megyei és helyi önkormányzat, a pártok és civil 

szervezetek képviselői, valamint számos közéleti személyiség. 

 

Pásztor Rezsőházán: Az együttélés lényege, hogy megtanulunk együtt élni a 
múlttal 
2018. október 13.  –Vajdaság MA 

A Nagybecskerek melletti Rezsőházán (Knićanin) szombaton az ártatlanul áldozatul esett 

Duna menti svábokra emlékeztek. A tartományi képviselőház nevében Pásztor István elnök 

mondott beszédet és koszorúzott. Rezsőházán hetven évvel ezelőtt zárták be azt a 

koncentrációs tábort, amelyet a második világháború befejezése után hoztak létre. Pásztor 

István emlékeztetett arra, hogy ebben a táborban több mint 12 ezer ember veszett oda, 

többségük nő, gyermek és idős ember, Bánát akkoriban még ittmaradt német lakossága. 

 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok: Közösségünk szép és szerethető arca 
2018. október 15. – Vajdaság MA 

A 66. évvel ezelőtt megszervezett Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok eredeti helyszínén, 

Palicson emlékeztek a vajdasági magyarság egyik legfontosabb kulturális seregszemléjére 

vasárnap kora este a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében. 

 

Mátyás király - felvétel indul! 
2018. október 14. – Pannon RTV 

Videós pályázatot hirdetnek középiskolás diákok számára a Mátyás király Emlékévhez 

kapcsolódóan. A felhívásra november 5-ig várják a három tagú magyarországi és határon túli 

csapatok jelentkezését. A középiskolások saját szemszögből mutathatják be Mátyás királyt és 

korát egy rövid, általuk készített videó formájában. 

 
Lobogót bontott a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozat 
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https://felvidek.ma/2018/10/herczegh-geza-szoboravatas-nagykaposon/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22880/Pasztor-Rezsohazan-Az-egyutteles-lenyege-hogy-megtanulunk-egyutt-elni-a-multtal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22880/Pasztor-Rezsohazan-Az-egyutteles-lenyege-hogy-megtanulunk-egyutt-elni-a-multtal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22885/Vajdasagi-Magyar-Unnepi-Jatekok-Kozossegunk-szep-es-szeretheto-arca.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/matyas-kiraly-felvetel-indul
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kezdodik-vajdasagi-magyar-unnepi-jatekok
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2018. október 14. – Pannon RTV 

Huszonötödször is lobogót bontott a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok, azaz a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség rendezvénysorozata. Az ünnepi játékok első seregszemléjét 

1952-ben tartották mintegy 50 ezer ember előtt, akárcsak a mostanit, azt is Palicson. Majd 

hosszú kihagyás után 92-ben élesztették újra a hagyományt. 

 
Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 
2018. október 14. – Vajdaság MA 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság Kishegyesen, a Kátai vendégházban bemutatta Sem magasság, 

sem mélység nem rettent - Kulturális értékeink a Kárpát-medencében címmel megjelent III. 

tanulmánykötetét. A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett 

emlékkonferencia előadásaiból a kötetet dr. Szőke Anna szerkesztette. A szerkesztő éppen 

ezen a napon ünnepelte 70. születésnapját, így az esemény kezdetén eddigi gazdag életútját 

méltatva köszöntötték. 

 

Magyar kultúra a szerb fővárosban 
2018. október 14. – Pannon RTV 

A magyar kultúra kincsestára várta szombaton Belgrádban a Collegium Hungaricum 

környékére látogatókat. A vásári komédiások hangulatát idéző maskarások kitartóan járták 

Belgrád szűkebb központjának sétálóutcáit, így invitálva a szerb főváros lakosságát és a 

turistákat a Collegium Hungaricum környékére. A Gracsanicai utcában már délelőtt 11 órakor 

megkezdődött az egész napos programsorozat, melynek célja a magyar kultúra népszerűsítése 

volt a szerb fővárosban. 

 
Megtartották a magyar konyha napjait Székelykevén 
2018. október 14. – Vajdaság MA 

Tizenegyedik alkalommal tartották meg pénteken és szombaton Székelykevén a Magyar 

Konyha Napjai elnevezésű hagyományos októberi kulináris rendezvényt. A faluba ez 

alkalommal is több ezren látogattak el – magyarok és nem magyarok – a környékről, de 

távolabbról is, hogy megkóstolják a székelykeveiek főztjét. 

 

Klimkin: alaptalan a magyarokat hazaárulással vádolni 
2018. október 12. – MTI, Origo, OrientPress, karpatalja.ma   

Alaptalannak nevezte a kárpátaljai magyarokkal szemben felhozott hazaárulás-vádat 

pénteken Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, kijelentve, hogy a kettős állampolgárság 

kérdését úgy kell megoldani, hogy ne szenvedjenek kárt azok, akiknek már két útlevelük van. 

Közölte egyúttal, hogy október 13-án Ungvárra látogat, ahol tárgyal a kárpátaljai magyar 

közösség vezetőivel. A Facebook-oldalán tett bejegyzésében Klimkin hozzátette, örül a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) meghívásának és a találkozónak, mert - 

mint fogalmazott - szereti a szemtől szemben folytatott őszinte párbeszédet, mert ez sokkal 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22881/Kulturalis-ertekeink-a-Karpat-medenceben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22881/Kulturalis-ertekeink-a-Karpat-medenceben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-kultura-szerb-fovarosban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22882/Megtartottak-a-magyar-konyha-napjait-Szekelykeven.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181012-alaptalan-a-magyarokat-hazaarulassal-vadolni-karpataljan.html
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hasznosabb és tisztességesebb, mint a populista kirohanások vagy a hát mögötti leszólás. 

Klimkin jelezte, számára fontos, hogy beszéljen azokkal az ukrajnai magyarokkal, akiknek az 

érdekeit közvetlenül érinti a Kijev és Budapest közötti feszült viszony. Készen állok az 

elvszerű vitára a bírálóimmal és opponenseimmel - írta. 

 

Ukrajna címerére cserélik le a turulmadaras emlékművet a munkácsi várban 
2018. október 12. – MTI, bumm.sk, Magyar Idők, Origo, Vs.hu, Mandiner, Híradó.hu 

A Munkácsi Vármúzeum pénteken pályázatot hirdetett Ukrajna címeremlékművének 

elkészítésére, amellyel valószínűleg a turulszobrot cserélik majd le a vár fokán álló obeliszk 

tetején - adta hírül a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. Az orgánum szerint az 

emlékműcsere feltehetően válasz a magyar kormány "ukránellenes és Ukrajnával szemben 

ellenséges retorikájára". A munkácsi polgármesteri hivatalnak eltökélt szándéka, hogy 

Ukrajna állami jelképével váltsa fel a Magyarország "katonai erejét jelképező" turulnak a 

város fölé magasodó emlékművét - írta a munkácsi városi tanácsi (közgyűlési) forrására 

hivatkozva a portál, amely szerint erre utal, hogy a Facebook közösségi portálon közzétett 

pályázatot a várban álló emlékmű talapzatának fényképével illusztrálták. 

 
Szakértő: különös az ukrán állam hozzáállása az ukrajnai magyarokat listázó 
honlaphoz 
2018. október 12. – MTI, Origo, Magyar Idők, karpatalja.ma  

Különös az ukrán állam hozzáállása, és egyes források szerint állami szerveknek is köze van 

ahhoz az ukrajnai magyarokat listázó honlaphoz, amelyet egy szélsőséges szervezet működtet 

- mondta Fedinec Csilla, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos 

főmunkatársa az M1 aktuális csatornán pénteken. Az ukrán állam létrehozott egy - a magyar 

nemzeti konzultációs hasonló - felületet, amelyen bárki véleményt írhat a kárpátaljai 

magyarok deportálásáról - fűzte hozzá.  Kiemelte: a honlap három hónapig aktív és 25 ezer 

aláírás és vélemény esetén az állam hivatalos válasszal kell, hogy éljen. 

 

Több vezető beosztású magyar is felmond Kárpátalján állami tisztségéből 
2018. október 12. – MTI, Magyar Idők, Origo.hu, Mandiner  

Rövid idő alatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be 

felmondását a Beregszászi járásban, miután a Mirotvorec (Béketeremtő) szélsőséges 

szervezet a hét elején feltette személyes adataikat a kettős állampolgárságú kárpátaljaiakat 

listázó weboldalára. Jaroszlav Halasz, Kárpátalja humán ügyekért felelős helyettes 

kormányzója az unn.com.ua ukrán hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a beregszászi 

járási közigazgatási hivatal szociális védelmi osztályának, valamint a gazdaságfejlesztés és 

kereskedelem ügyeivel foglalkozó osztályának egy-egy vezető beosztású munkatársa 

elbocsátását kérte azt követően, hogy nevük felkerült a Mirotvorec honlapjára. Hozzátette, a 

szakemberek közös megegyezéssel távoznak - adta hírül pénteken a zakarpattya.net.ua 

kárpátaljai hírportál. 
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https://www.bumm.sk/kulfold/2018/10/12/ukrajna-cimerere-cserelik-le-a-turulmadaras-emlekmuvet-a-munkacsi-varban
http://www.origo.hu/itthon/20181012-kulonos-az-ukran-allam-hozzaallas-az-ukrajnai-magyarokat-listazo-honlaphoz.html
http://www.origo.hu/itthon/20181012-kulonos-az-ukran-allam-hozzaallas-az-ukrajnai-magyarokat-listazo-honlaphoz.html
https://magyaridok.hu/kulfold/tobb-vezeto-beosztasu-magyar-is-felmond-karpataljan-allami-tisztsegebol-3569870/
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A sztálini időket idézi az ukrán aláírásgyűjtés 
2018. október 12. – karpatalja.ma 

A legsötétebb sztálini időkre emlékeztető az a honlap, amelyen aláírásokat gyűjtenek a 

kárpátaljai magyarok deportálására – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! 

adásában Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének 

elnöke. Kifejtette, az ukrán-magyar viszony mélypontra került az elmúlt hónapokban. Az 

elmúlt napokban az egyik ukrán politikus felvetette, hogy vásárolják fel azokat a házakat, 

ahonnan a magyarok kiköltöztek, és oda telepítsenek ukránokat, és akkor már nem lenne 

magyar többség a régióban, így a magyar kérdés is megoldódna – hangzott el a Kossuth Rádió 

Jó reggelt, Magyarország! adásában. 

 

Civil kerekasztal-konferenciát szerveztek Kárpátalján 
2018. október 14. – karpatalja.ma 

A tavalyi Kecskeméti Nemzetközi Civil Konferencia folytatásaként rendezték meg a „A 

konstruktív párbeszéd és az együttműködés jelentősége a civil aktivitásokban” című 

programsorozatot október 10–11-én. A konferencia főszervezője a kecskeméti Városi Civil 

Kerekasztal kárpátaljai házigazdája a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) 

volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Franz Salm-Reifferscheidt, a Szuverén 

Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend roma ügyekkel 

megbízott nagykövete. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2018. október 13. – Duna World 

Az anyaország kiemelt figyelmet fordít a külhoni magyar gyermekek szülőföldjükön történő 

anyanyelvű képzésére. Ehhez szakképzési lehetőséget nyújt az ott élő pedagógusok számára, 

de jelentősen hozzájárul a magyar oktatási hálózat fejlesztéséhez is. 2016ben kezdődött az 

óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, létrehozását és felújítását is magába foglaló 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program. Ennek keretében az idei év végéig legalább 70 új 

óvoda épül, több mint 200 óvoda esetében történik bővítés és felújítás, valamint több mint 

1500 magyar sarok kialakítására lesz mód. Következő riportunkban a Partiumi óvodák 

helyzetét térképezzük fel.  

 

Előfordul, hogy olykor még az elérhetetlennek tűnő álmok is valóra válnak! Kárpátalján, a 

tiszapéterfalvi vidámparkban olyan pillanatokat élhettek meg a szervezők, a Kárpátaljai 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-sztalini-idoket-idezi-az-ukran-alairasgyujtes/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/civil-kerekasztal-konferenciat-szerveztek-karpataljan/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-10-13-i-adas/
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Református Egyház tagjai, amelyek elmondásuk szerint minden fáradtságot megérnek. A 

vidámpark egy egész napon a fogyatékossággal élő gyerekeket és családjaikat szolgálta, 

bármit kipróbálhattak a hullámvasúttól az óriáskerékig, mindezt természetesen ingyen.  

 

Nehéz napokat élnek a kárpátaljai magyarok, hiszen a szegénység és kilátástalanság mellett, a 

magyar közösséget egyre gyakrabban érik atrocitások. A kárpátaljai magyarok közül, sokszor 

pont emiatt, egyre nagyobb számban keresnek munkát külföldön és hagyják el szülőföldjüket. 

Különösen érvényes ez a hegyvidéki térségekre, ahol a magyarok szórványban élnek. Így ma 

már a helyzet odáig jutott, hogy sok helyen a magyar  óvodákban és osztályokban nincs 

elegendő nevelő és tanár. Ezért most segítséget kérnek. 

 

Anyaországi támogatással megkezdődtek a Rákóczi-várkastély felújítási munkálatai a 

felvidéki Borsiban. Most a tetőszerkezet teljeskörű rekonstrukcióját végzik, ezzel kezdték a 

helyreállítási munkálatokat. A nyár folyamán kassai restaurátorok a reneszánsz 

ablakkereteket hozták helyre, mintegy előhírnökeként a teljeskörű felújításnak.   

 

Egy huszonegyedik századi nőnek több szerepben is helyt kell állnia: nem csak a munkában, 

de édesanyaként és feleségként is feladatok sokasága vár rá otthon. Manapság emiatt 

viszonylag kevés hölgy szánja rá magát arra, hogy megvalósítva álmait és felhasználva tudását 

önálló vállalkozást indítson. Nagyváradon összefogtak a vállalkozó hölgyek, létrehoztak egy 

egyesületet, és hogy még jobban tudják egymást segíteni, egy klubbot is működtetnek.  

 

Kiállítás-sorozattal nyitja meg őszi évadát a nagyváradi vármúzeum, ahol az irodalmi mellett 

régészeti és történelmi tárlatokat is láthat az érdeklődő. A Szent László király sírját rejtő 

középkori nagyváradi várba mindenkit várnak, aki érdeklődik a magyar kulturális értékek 

iránt. Imre Zoltán, a vármúzeum kulturális főigazgató-helyettese a múzeum folyosóján 

barangolva ajánl figyelmükbe néhány tárlatot.  

 

A Magyar Termék Nagydíj védjegy hagyományaira épülve, a kimagasló minőséget tanúsítja az 

Érték és Minőség Nagydíj. A díjjal azokat a magyarországi és külhoni vállalkozásokat és 

termékeiket ismerik el, amelyek saját területükön kiemelkedőt alkottak. Talán még 

emlékeznek a nézők a marosvásárhelyi Petry családra: két éve Magyar Termék Nagydíjat 

kapott látványműhelyük, idén Érték és Minőség Nagydíjjal ismerték el a családi vállalkozást.  

 

 

Öt kontinens 

2018. október 13. – Duna World 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-10-13-i-adas/
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A közelmúltban véget ért egy vándorkiállítás. Buenos Aires, Mendoza és Észak –Argentína 

lakosait kápráztatta el. A Bíró Alapítvány jóvoltából argentin és magyar találmányok 

mutatták be a múlt a jelen és a jövő kapcsolatát.  

 

Korcsolán Orsolya világhírű hegedűművész. Először Óvodás korában ragadta meg a hegedűt, 

azóta bejárta az egész világot imádott hangszerével. Tanult Amerikában, tanított Malajziában, 

9 évvel ezelőtt pedig Bécsbe költözött és megvalósította gyermekkori álmát, magán 

zeneiskolát alapított. 

 

A magyar nyelv, a magyarságtudat olyan érték amelyeket országokon, kontinenseken átlépve 

is meg kell őrizni. Vallja Monika Henry, aki Nyugat- Európa után Amerikában is megtartotta 

magyarságát. 

 

Október 18. és november 1. között rendezik meg a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált. 

Ennek megálmodója Bunyik Béla, akinek szívügye a magyar film. 

 

A diaszpórában élő magyarság számára az írott sajtótermék nemcsak régen, hanem ma is 

érték. A cikkekben elmesélt események, a közös fotók maradandó emléket adnak. 

  

Ha Floridát említjük, érthető okokból nem a szüret jut eszünkbe. Igaz, mákvirág sem terem a 

napsütéses amerikai államban. Orlandoban ősszel azonban szüret, vagyis szüreti mulatság is 

van.  

 

Határok nélkül 

2018. október 12. – Kossuth Rádió 

 

Szijjártó Péter: Megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika 

„Megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika” Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerint.  Az utóbbi időben valóban naponta látnak napvilágot magyarellenes 

javaslatok, tervek és tettek Kárpátalján. A legfrissebb szerint az ukrán államnak fel kellene 

vásárolnia az áttelepült kárpátaljai magyarok üresen álló otthonait kelet-ukrajnai menekültek 

számára, aminek következményeként megszűnne Beregszász magyar jellege, és nem kellene 

katonaságot állomásoztatni a városban - javasolta Viktor Baloga, az ukrán parlament 

kárpátaljai illetőségű képviselője.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-12_18-02-00&enddate=2018-10-12_18-40-00&ch=mr1
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A terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyi fiatalok érdekében emelt szót 

Lomnici Zoltán és Bajkai István  

A terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyi fiatalok érdekében emelt szót Lomnici Zoltán a 

Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és Bajkai István országgyűlési képviselő, akik pénteken 

meglátogatták a börtönben Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. Ezt követően nyilatkoztak a 

sajtónak. Elsőként Lomnici Zoltánt halljuk Oláh Gál Elvira mikrofonja előtt. 

 

Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! 

Így kezdődik az az aláírásgyűjtés, melyet Kékesi Raymund, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

jogásza indított el azzal a céllal, hogy a két ártatlanul bebörtönzött kézdivásárhelyi 

fiatalembert engedjék szabadon. A petíció részleteiről érdeklődött Lánczi Ágnes.  

 

Román-magyar konferencia Kolozsváron az EMNT szervezésében 

Román és magyar közéleti személyiségek közös nyilatkozatban kérik, hogy a román 

centenárium nyújtson teret mindkét közösség reményeinek beteljesítésére. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács által a román centenárium alkalmából szervezett mai kolozsvári 

román-magyar konferencián ismertetett nyilatkozat leszögezi: Erdély és Románia 

egyesülésének a centenáriuma felkínálja a románoknak és a magyaroknak a lehetőséget, hogy 

újjáélesszék az 1918-ban megfogalmazott és beígért eszményt.  

 

Peter Pellegrini nem támogatja a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt 

javaslatát a nemzetiségi színházakkal kapcsolatban 

Peter Pellegrini szlovák kormányfő nem támogatja koalíciós partnere, a Most-Híd szlovák-

magyar vegyes párt javaslatát, hogy a nemzetiségi szánházakat elvegyék a megyéktől és állami 

fenntartásba helyezzék. Ehelyett az intézmények finanszírozását változtatná meg, illetve 

javítaná.  

 

Vajdaságba látogatott Grezsa István  

Grezsa István, a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért 

felelős miniszteri biztos kétnapos látogatást tett a Vajdaságban. Tíz helyszínen tekintette meg 

a beruházásokat, a felújításokat az óvodákban. Útjára Kónya-Kovács Otília is elkísérte.  

 

Átadták a magyar kormány támogatásával épített fedett lovardát 

Csíkszentsimonban 

Tanítani és visszatanítani – ez lehetne a mottója annak az ünnepségnek, amelynek keretében 

tegnap este átadták a fedett lovardát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíkszentsimoni Szent 
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László Központjának tangazdaságában. A létesítményt a magyar kormány jelentős összeggel 

támogatta, hogy  a székely fiatalok korszerű szakma birtokában szülőföldjükön 

boldogulhassanak. 

 

Feketetói vásár 

Találkozások helye volt, és ma is az! Ez a titka annak, ami miatt több mint kétszáz éve 

októberben megtartják a Feketetói vásárt. És bár Közép-Kelet-Európa legnagyobb ilyen 

jellegű vásárát évente több tízezren keresik fel, azért mindenkinek jut vásárfia.  

 

 

Határok nélkül 

2018. október 13. – Kossuth Rádió 

 

Konferenciát tartottak Zentán az I. világháború centenáriuma alkalmából 

A levéltárak és a Nagy Háború címmel konferenciát tartottak Zentán az I. világháború 

centenáriuma alkalmából. Ott készült Ternovácz István beszélgetése a téma kutatóival. 

 

Levéltári Napok Nyíregyházán 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár az idei Levéltári Napokon szervezett 

konferenciájukra határon túli szakembereket is meghívtak Nyíregyházára. Csatári György, a 

Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történésze előadásában  I. vh-s 

kutatásairól számolt be, amit három történelmi vármegye levéltári dokumentumai alapján 

végzett.  

 

3. Hajdú és Kuruc Tábor Nagyszalontán 

A következő percek főszereplője még mindig a háború – a hajdúk és kuruc vitézek korában, 

amit Nagyszalontán a 3. Hajdú és Kuruc Táborban idéztek fel, ahol az 1636. október 6-i 

győztes szalontai csatára emlékeztek. A városi stadionban, a hagyományőrzők korhű 

ruhákban újrajátszották a törökök elleni ütközetet. Ionescu Nikolett járt a csatában, azaz a 

csataimitáción. 

 

Egyesület a szentbenedeki kastély megmentéséért  

Rákóczi György egyik vezére volt a szalontai csatában Kornis Zsigmond, akinek a mezőségi 

Szentbenedeken volt birtoka és kastélya. Bár a középkori eredetű vár átépítése nem az ő, 

hanem egy későbbi Kornis Zsigmond nevéhez fűződik. A kastély a II. világháborúig lakták, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-13_18-30-00&enddate=2018-10-13_19-07-00&ch=mr1
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majd mikor gazdáik elmenekültek, a falubeliek kifosztották és felgyújtották. Egyesületet 

hoznak létre a kastély megmentésére. A tulajdonos visszaigényelte, mi több, vissza is kapta az 

igen lepusztult épületet; a környék civil szervezetei, a Téka, a Kallós Alapítvány és a 

szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti líceum képviselői vannak a kezdeményezők között, 

de az ötlet az RMDSZ által működtetett Örökségünk őrei program keretében a romos kastélyt 

örökbefogadó diákoktól származik.  

 

Örökségünk Őrei mozgalom 

Akkor most egy kicsit bővebben az Örökségünk Őrei mozgalomról, amely újabb évadához 

érkezett. Október 15-ig jelentkezhetnek a középiskolások. Az RMDSZ Ügyvezető 

Elnökségének kulturális főosztálya közzétette az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy 

műemléket! –elnevezésű vetélkedő idei kiírását. A részleteket Hegedüs Csillától, a program 

ötletgazdájától, az RMDSZ ügyvezető alelnökétől kérdezte Szilágyi Szabolcs 

 

Hálaadó mise a ségai egyházközségben 

Az egyik legnagyobb lélekszámú római katolikus gyülekezet Aradon a ségai egyházközség, 

amely a város nyugati és délnyugati kerületeiben élő híveket fogja össze. A viszonylag fiatal, 

ötven éve önálló a plébánia.  25 éve épült a templom tornya és mellette a plébániaközpont, 

amely közösségi házként is szolgál. Pataky Lehel Zsolt összeállítása az évfordulókat 

megünneplő hálaadó szentmise után, a búcsún készült. 

 

 

Kárpát Expressz 

2018. október 14. – M1 

 

28. magyar folklórfesztivál Palágykomorócon 

A kárpátaljai Palágykomorócon járt a Kárpát Expressz stábja. A templomtól alig 200 méterrel 

található a község felújított kultúrháza, amely idén otthont adott a 28. Magyar 

Folklórfesztiválnak. 

 

Hagyományőrző lovastanya Dunasápújfalun 

A Pozsonytól 20 kilométerre fekvő Dunasápújfalu lakossága 2500 főt számlál. A 100 éve még 

színmagyar községben ma már kisebbségbe szorult a magyarság. A falu szélén található 

hagyományőrző tanya, a Ludovika lovastanya a több száz évvel ezelőtti múltat próbálja 

visszacsempészi az itt élők emlékezetébe.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-10-14-i-adas-6/
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Miért próbálják meg ellehetetleníteni a magyar nyelvű képzést Romániban? 

A hatalom mindent megtesz a magyar nyelvű oktatás eltűnéséért, de a marosvásárhelyi 

egyetem professzorai és diákjai azért sem adják fel. A MOGYE diákjai hét éve külön 

tanévnyitóval tiltakoznak, amiért az intézmény kétharmados többségű román szenátusa 

semmibe veszi a tanügyi törvény anyanyelvi oktatásra vonatkozó előírásait.  

 

Huszártoborzó Szentegyházán 

Őszi hadjáratra gyülekeznek a szentegyházi hagyományőrző huszáregyesület tagjai. 13 éves 

hagyomány a székelyföldi kisvárosban az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 

huszártoborzó körútjainak felelevenítése. 

 

 


