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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Ukrán külügyminiszter: Kijev nem akarja asszimilálni a kárpátaljai magyarokat 
2018. október 15. – MTI, Origo.hu, Magyar Idők, HVG, VS.hu, Mandinder.hu, Hirado.hu, 

Zoom.hu, karpatalja.ma  

Kijev nem akarja asszimilálni a kárpátaljai magyarokat, éppen azért szeretné javítani az 

ukránnyelv-ismeretüket, hogy megmaradhassanak magyarként - nyilatkozta az ukrán 

külügyminiszter az M1 aktuális csatornának. Pavlo Klimkin az interjúban, amelyet felvételről 

sugároztak, hangsúlyozta, hogy a vitatott nyelvtörvény az ukrán nyelvet támogatja, úgy, hogy 

nem szól bele a kisebbségek nyelvhasználatába. Hozzátette, hogy Kijev a magyar nyelvű 

oktatást sem akarja teljes mértékben ukránra változtatni, csupán a történelem, a földrajz és a 

jogi ismeretek tanításának nyelvét, vagyis - mint fogalmazott - csak azokat a tárgyakat, 

amelyek szükségesek Ukrajna ismeretéhez és a helyben boldoguláshoz. A miniszter biztos 

abban, hogy az oktatási törvénnyel kapcsolatban megegyezés születik, ugyanakkor szerinte a 

magyar közösség tudatosan gerjeszti a félelmet az oktatással összefüggésben. 

 
Szijjártó: Magyarország a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt Ukrajnával 
2018. október 15. – MTI, Hirado.hu, Mandinder.hu, Origo.hu, Lokál, VS.hu, 888..hu, Pannon 

RTV  

Magyarország a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt Ukrajnával, és azt kívánja, hogy keleti 

szomszédja erős és demokratikus ország legyen, amely tiszteletben tartja nemzetközi 

kötelességeit, és erőforrásként tekint a határain belül élő nemzeti kisebbségekre, köztük a 

magyar közösségre - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. 

Szijjártó Péter az uniós és a keleti partnerségi programhoz tartozó országok 

külügyminisztereinek találkozóján vett részt.  A miniszter a Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszterrel folytatott kétoldalú megbeszélését követő sajtótájékoztatóján 

hangsúlyozta: Ukrajnának semmilyen alapja nincs arra, hogy ne erőforrásként tekintsen 

kisebbségeire, vagy ennek az ellenkezőjét gondolja. Magyarország mindig nyitott a 

konzultációra - tette hozzá Szijjártó Péter. Kiemelte, Magyarország azt várja, hogy Ukrajna ne 

csak szavakban, hanem tettekben is mutassa meg, hogy nem kiélezni, hanem megoldani 

akarja a kialakult helyeztet. 

 

Brenzovics: vissza kell térni a normalitás talajára az ukrán-magyar 
kapcsolatokban 
2018. október 15. – MTI, Mandiner, Híradó.hu, Magyar Idők, KárpátHír, karpatalja.ma, 

Kemma.hu, Gondola.hu 

Vissza kell térni a normalitás talajára az ukrán-magyar kapcsolatokban – mondta a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Vissza kell térni a normalitás talajára az 

ukrán-magyar kapcsolatokban, mert megdöbbentő, ami az utóbbi időben történik, mind 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20181015-klimkin-kijev-nem-akarja-asszimilalni-a-karpataljai-magyarokat.html
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http://mandiner.hu/cikk/20181015_brenzovics_vissza_kell_terni_a_normalitas_talajara_az_ukran_magyar_kapcsolatokban
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retorikában, mind intézkedésekben – mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.  Brenzovics László az M1-nek Ungváron adott 

interjúban azt mondta: lehet vita egy nemzeti kisebbség és egy kormányzat között, de azt nem 

úgy kell rendezni, hogy megfélemlítik a kisebbséget. Hangsúlyozta: tűrhetetlen, hogy a 21. 

században Ukrajnában a kárpátaljai magyarságnak félnie kell, hiszen „nem csitul a 

magyarellenes kampány a médiában”. 

 

Minimálbérért nem maradnak itthon a székelyföldi fiatalok 
2018. október 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

A székelyföldi fiatalok egyre nagyobb számban hagyják el lakhelyüket jobb kereset és jobb 

szakmai lehetőségek reményében – mutat rá a REGA Régiókutató Egyesület a székelyföldi, 

érettségi előtt álló fiatalok munkaerőpiaci attitűdjeivel kapcsolatosan végzett kutatása. A 

REGA huszonhét kérdésből álló ívére több mint ötszáz, Székelyföld több régiójából származó 

diák válaszolt, akik részt vettek a  MÜTF Oktatási Központ érettségi felkészítőin. „Habár a 

csoporton belül mérvadó a minta, mégis az eredményt nem lehet a teljes székelyföldi 

fiatalságra kivetíteni, hiszen eleve azokat kérdeztük meg, akiknek volt annyira fontos az 

érettségi vizsga, hogy felkészítőn is részt vettek” – magyarázta a kutatás kapcsán Geréb 

László, a REGA elnöke. A regaprojekt.ro oldalon a Letöltés fül alatt böngészhető kutatás idén 

júniusban készült el, tulajdonosa és a megrendelője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.  

 

Az értelmiségnek kutya kötelessége előre vinni a társadalmat – interjú Péter 
László szociológussal  
2018. október 15. – maszol.ro 

Kiknek kedvezett az alkotmánymódosításról szóló népszavazás? Demokratikus aktus a 

bojkott? Mivel maradtunk a referendum után? Mi az értelmiségi szerepe egy ilyen 

helyzetben? Ezekre a kérdésekre keresték a választ Péter László szociológussal.  

 

„Pártatlan” igazságszolgáltatás 
2018. október 16. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ilyen körülmények között nehéz nem arra az álláspontra 

helyezkedni, hogy a romániai igazságszolgáltatásban alapvető és átfogó szemléletváltás 

szükséges, olyan intézkedések, amelyek megelőzhetővé teszik, másrészt pedig súlyosan 

szankcionálják a kettős mércén alapuló, diszkriminatív jogi eljárást, a vádak koncepciózus 

megfogalmazásától az ítélethozatalig. Meg arra, hogy azok esetében, akik ilyen körülmények 

között képesek komolyan venni és támogatni az ellenzék és egyes egzaltált civil csoportok 

retorikáját, miszerint itt a kormányoldal – sok esetben amúgy valóban joggal bírálható – 

intézkedései egy hibátlanul működő, pártatlan, független és csakis a törvények szellemében 

eljáró igazságszolgáltatási rendszer megváltoztatását célozzák, fennáll az esélye, hogy a lenini 

értelemben vett hasznos idiotizmus minősített esetének példáivá válnak”. 
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1956 – Az elfelejtett forradalom: Hogyan reagált a felvidéki magyarság a 
magyarországi történésekre? 
2018. október 15. – Ma7.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet október 23-án, kedden 18 órától a komáromi Tátra 

moziban tartja 1956 - Az elfelejtett forradalom című dokumentumfilmje ősbemutatóját. Az 

egyórás alkotás a 62 évvel ezelőtti magyar forradalom csehszlovákiai történéseire, 

vonatkozásaira fókuszál. A hivatalos filmpremierrel egyidőben, majd a későbbiekben más 

felvidéki településeken is ingyenes levetítik a filmet. Aprólékos kutatómunka előzte meg az 

FKI filmjeinek készítését, Az intézet (FKI) gondozásában, a Muszkaföldön és a Nyugati 

fogságban című film után ez a harmadik történelmünket népszerűsítő audiovizuális tartalom.  

 

Testvértelepülések találkoztak Ragyolcon 
2018. október 15. – Ma7.sk 

Október 12-14. között az „Európa a polgárokért” program keretében Ragyolc igazi nemzetközi 

találkozónak adott helyet. A háromnapos rendezvény témája az önkormányzati rendszerek 

összehasonlítása, tapasztalatcsere, a támogatási rendszerek, és a közös pályázati lehetőségek 

megvitatása volt. A projekt színes műsorral és gasztronómiai élvezetekkel is várta a 

vendégeket. 

 
Az EU Csáky Pál szemüvegén keresztül 
2018. október 15. – Ma7.sk 

Mihók Gábor, a Nagykaposi MKP Alapszervezet- és a Határon Átnyúló Együttműködés 

Bizottság elnökének meghívására a minap az Ung-vidékre érkezett Csáky Pál, az Európai 

Parlament képviselője, hogy kerekasztal-beszélgetést tartson az Európai Unió jelene és jövője 

a visegrádi országok szemszögéből címmel. Az EP-képviselő ezt megelőzően a 

középiskolásoknak tartott előadást az unió intézményrendszeréről, majd a város vállalkozói, 

pedagógusai, a civil szervezetek és az egyházak képviselőivel folytatott beszélgetés után 

Nagyszelmencre is ellátogatott. 

 
Hegysúron járt a Magyar7 szerkesztősége 
2018. október 15. – Ma7.sk 

Kassa után a Szenci járásbeli Hegysúron mutatkozott be médiacsaládunk, a Magyar7 hetilap 

és a ma7.sk hírportál szerkesztősége. A borkóstolóval összekötött jó hangulatú, kötetlen 

beszélgetésre nemcsak falubeliek érkeztek, de a szomszéd falukból is idelátogattak az 

érdeklődők, akik számos érdekes észrevételt és problémát vetettek fel. 

 

„Számomra Dunaszerdahely a világ közepe” 
2018. október 15. – Felvidék Ma 
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Szabó Marika, a Vámbéry Ármin Gimnázium tanárnője először indul az önkormányzati 

választásokon, mégpedig képviselőjelöltként az MKP listáján, Dunaszerdahely városának 4. 

körzetében. Vele készült interjú a Felvidék.ma portálon. 

 
Ipoly-völgye (Losonci járás) településeinek polgármesterjelöltjei  
2018. október 15. – Felvidék Ma 

Bár az önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében a községi hivatalok legkésőbb 

25 nappal a választások előtt kötelesek nyilvánosságra hozni a jelöltek névsorát, egy nappal a 

határidő előtt több település weboldalán az Ipoly-völgyében még mindig nem található meg a 

jelöltek névsora. Igaz, a törvény úgy fogalmaz, hogy a „helyben szokványos módon” kell 

nyilvánosságra hozni a jelöltek névsorát, ezt sok helyen elintézik annyival, hogy a községi 

hivatal információs táblájára kifüggesztik a kötelező dokumentumokat, melyeket persze csak 

az lát, aki véletlenül arra jár. 

 

Pásztor István: Épülnek Vajdaság és a kínai tartományok közötti kapcsolatok 
2018. október 15. – Pannon RTV 

A kínai Csilin tartomány képviselőit fogadta ma Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke és Damir Zobenica a tartományi parlament alelnöke. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 

Szerbia és Kína közötti stratégiai partnerség és közeli baráti kapcsolatok jegyében, 

elmélyülnek és tovább épülnek Vajdaság Autonóm Tartomány és a kínai tartományok közötti 

kétoldalú kapcsolatok – emelte ki Pásztor István a találkozón. A felek szót ejtettek a 

mezőgazdasági, tudományos kutatói, idegenforgalmi és a felsőoktatást érintő együttműködési 

lehetőségekről is. A kínai delegációt a mai nap folyamán Igor Mirović, a tartományi kormány 

elnöke is fogadta. 

 

Klimkin: Kijev és Budapest konzultációk folytatásában állapodott meg a 
kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról 
2018. október 15. – MTI, Kárpátalja  

Megállapodás született arról, hogy Magyarország és Ukrajna konkrét és átfogó konzultációkat 

fog folytatni a kétoldalú kapcsolatok helyzetéről - jelentette be Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszter hétfőn Luxembourgban azután, hogy megbeszélést folytatott magyar 

kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. A miniszter - akinek szavait a 

Jevropravda ukrán hírportál idézte az ukrán EU-képviselet Facebook-oldalán megjelent 

közleményéből - kifejtette, hogy az első konzultáció a külügyminisztériumok konzuli 

főosztályainak vezetői szintjén lesz, ennek időpontja még egyeztetés alatt áll. "Ez azért fontos, 

hogy amit eddig láttunk, ne ismétlődjön meg" - húzta alá Klimkin. Kijev október 4-én 

nemkívánatos személlyé minősített és kiutasított Ukrajnából egy beregszászi magyar konzult, 

amire válaszul Budapest is még aznap kiutasított egy ukrán konzult Magyarországról. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-epulnek-vajdasag-es-kinai-tartomanyok-kozotti-kapcsolatok
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/15/klimkin-kijev-es-budapest-konzultaciok-folytatasaban-allapodott-meg-ketoldalu-kapcsolatok
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 16. 
5 

 

Tovább szigorítanák a nyelvtörvényt: A disszertációk és megvédésük terén is 
kizárólagossá tennék az ukránt 
2018. október 15. – karpatalja.ma 

Az ukrán tudomány offshore-rá válhat a tudományos fokozatok odaítélése terén a világ 

bármely tájáról érkező plagizálók és hamisítók számára, hiszen nemcsak az ukrán vagy 

európai uniós polgárok élhetnek az első olvasatban elfogadott új ukrán nyelvtörvény 18. 

cikkelye nyújtotta lehetőséggel, hanem a világ bármely országából érkezett vagy 

állampolgárság nélküli személyek is – írja a Dzerkalo Tizsnya hetilap internetes változatában 

megjelent írásában Tetjana Parhomenko professzor. 

 

Református ízek találkozója Kopácson 
2018. október 15. – Pannon RTV 

Református ízek találkozóját tartották a hétvégén a horvátországi Kopácson. Az új 

gasztrokultúrális esemény középpontjában a fűszerpaprika állt. 

A szervezők célja az volt, hogy a találkozó segítségével szakmai, baráti közösségek épüljenek 

ki a református élelmiszer-termelők között. A rendezvény első napján két egyháztörténeti 

előadás hangzott el. Az első a református egyház szerepéről szólt a nemzettudat 

formálásában. A második a Dráva-szög reformációját mutatta be. 

 

Juventus-díj Ilyés Mártonnak 
2018. október 15. – volksgruppen.orf.at 

Az Osztrák Fúvószenei Szövetség rangos Juventus-díját nyerte az alhói (Markt Allhau-i) 

fúvósok gyermekeknek szóló színházi darabja. A tavaly ősszel bemutatott produkció zenéjét 

Ilyés Márton, szövegét pedig Friedel Gamerith írta. A sikert aratott produkció a hangszerek 

világába vezeti be a kicsiket, mondta Ilyés Márton, az alhói fúvósok karnagya és a Felsőőri 

Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanára. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 15. – Kossuth Rádió 

 

Klimkin: Csökkenteni kell a feszültséget az ukrán–magyar viszonyban 

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 - 

legalább is Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerint. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség hétvégi rendkívüli választmányi ülésén vett rész. Iváncsik Attila a KMKSZ elnökét 

Brenzovics Lászlót kérdezte a találkozóról.  

 

Béke-kampányt indít a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Béke-kampányt indít a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A szervezet magyar és ukrán 

nyelven nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában, illetve hirdetőtáblákon hívja fel a 

figyelmet a béke fontosságára és hangsúlyozza: nem szabad engedni a provokációknak. Darcsi 

Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára szerint a béke-kampányra szükség van.   

 

RMDSZ: Fejlődő Erdély, erős Európát! 

Fejlődő Erdélyt, erős Európát – ez lesz a tétje az Romániai Magyar Demokrata Szövetség jövő 

évi tisztújító kongresszusának és az Európai Parlamenti választásoknak – fogalmazta meg a 

Szövetségi Képviselők tanácsa Csíkszeredában, ahol a két fontos esemény előkészületeiről 

döntöttek..  

 

Száz éves a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Száz éves a Székely Nemzeti Tanács és szintén száz évvel ezelőtt alakult meg az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács is, azzal a céllal, hogy – összefogva – megóvják Magyarország 

területi integritását. E két szervezet jogutódja a 15 évvel ezelőtt újraalakult SZNT és az EMNT, 

amelyek ünnepi együttes ülést tartanak a hónap végén, Marosvásárhelyen. Október utolsó 

vasárnapján – Székelyföld Autonómiájának Napján – őrtüzeket gyújtanak több településen is, 

az SZNT kezdeményezésére.  

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-10-15_18-02-00&enddate=2018-10-15_18-40-00&ch=mr1
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Vajdaságban jártak az LMP képviselői 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, Pásztor Istvánnal találkozott hétvégén a Lehet Más 

a Politika párt képviselői Szabadkán. A megbeszélés után és a közös sajtótájékoztató előtt 

megtekintették azokat a beruházásokat, amelyeket a magyar kormány támogatásával 

valósulhattak meg Szabadkán. Németh Ernő összeállításában először Pásztor Istvánt, a VMSZ 

elnökét halljuk.  

 

Féléves a Ma7 médiacsalád 

Féléves a Ma7 médiacsalád. Áprilisban indult a ma7.sk hírportál, majd májusban a Magyar7 

hetilap, az egyetlen országosan megjelenő közéleti hetilap a Felvidéken. A médiacsalád 

szerkesztőit és a működést biztosító Pro Media Alapítvány vezetőit a Csemadok hegysúri 

alapszervezete hívta meg baráti beszélgetésre. 

 

Kiosztotta idei nívódíjait a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

Kiosztotta idei nívódíjait a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a MÚRE. Lehőcz László, a 

Határok nélkül temesvári munkatásrsa is ott van a kitüntettek sorában. Szombat este 

Gyergyószárhegyen rádió, televízió és írott média kategóriákban adták át a díjat, továbbá 

megosztott életműdíjat és Pro Amicitia (Amicsicia) elismerést is kiosztott az egyesület.  

 

 

 

 


