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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Menyhárt József az MKP köztársaságielnök-jelöltje 
2018. szeptember 29. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A párt szombati dunaszerdahelyi kongresszusán Menyhárt Józsefet választotta 

államfőjelöltjének. A küldöttek egyhangúlag támogatták Menyhárt Józsefet, a párt országos 

elnökét. A párt egységét kifejezve felvonult a pódiumra Csáky Pál, Berényi József volt 

elnökök, Őry Péter az Országos Tanács elnöke és Bárdos Gyula korábbi köztársaságielnök-

jelölt. Menyhárt József rövid beszédében hangsúlyozta, hogy az MKP célja, hogy 

visszakerüljön a szlovák törvényhozásba, két képviselővel legyen jelen az Európai 

Parlamentben, sikerrel járjon 309 polgármesterjelölte és 2208 képviselőjelöltje a novemberi 

önkormányzati választáson. Saját jelölésével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy mindent 

megtesz azért, hogy hasonló eredményt érjen el, mint Bárdos Gyula öt évvel ezelőtt. 

"Köszönöm a bizalmat, megszolgálom - zárta szavait az MKP elnöke, a párt államfőjelöltje. 

 

Menyhárt: a Magyar Közösség Pártja a felvidéki magyarság magva 
2018. szeptember 29. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Echo Tv 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) a felvidéki magyarság magva – jelentette ki Menyhárt 

József, az MKP elnöke a felvidéki magyar párt ünnepi kongresszusán, ahol államfőnek 

jelölték. Menyhárt József beszédében felidézte a felvidéki magyar párt fennállásának néhány 

fontos állomását, és méltatta az MKP volt vezetőit. A volt elnökök közül Csáky Pált és Berényi 

Józsefet említette, rámutatva: ők olyan vezetők voltak, akik egyben tartották a közösséget, és 

képesek voltak arra, hogy akkor hozzanak döntéseket, amikor kell, még akkor is, ha ezek 

sokszor nem voltak könnyű döntések. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztos beszédében kiemelte: az első egységes nemzetiségi alapon szerveződő párt létrejöttével 

a felvidéki magyar közösség azt üzente, hogy él és élni akar. Hangsúlyozta: az MKP ezután 

meghatározó alakítója lett a felvidéki magyarság két évtizedének, s amíg hisznek és bíznak 

benne, addig ez így is marad. 

 

Középkori freskó modern másolatát avatták fel Rómában 
2018. szeptember 28. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Webrádió 

Mátyás király Magyarország egyik legfontosabb és a mai napig a legismertebb királya volt - 

mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az 

MTI-nek péntek este egy középkori Mátyás-freskó modern másolatának felavatásán 

Rómában, melyre a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Mátyás király Emlékév 

keretében került sor. A Római Magyar Akadémián (RMA) felavatott, húsz méter magas, öt 

méter széles színes molinó, amely Mátyás-királyt ábrázolja lovon ülve, az olasz főváros 

magyar kulturális intézetének egyik óriás udvari falfelületét díszíti. Körülötte latin nyelvű 

szövegrészek láthatók, ahogyan korabeli kódexekben szerepelnek. A Mátyás király feletti és 
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alatti idézet a magyar királyhoz intézett latin imádságból származik, amely a kereszténység 

védelmezőjének nevezi őt. 

 

Brenzovics: provokáció lehetett a rejtett videózás a beregszászi konzulátuson 
2018. szeptember 29. – MTI, M1, hirado.hu, Origo, Kárpátalja 

Előre kitervelt provokáció lehetett a titkos felvételek készítése az állampolgársági eskütételről 

a beregszászi magyar konzulátuson, ahogyan a nyilvánosságra kerülése is jól időzítettnek 

látszik a magyar és az ukrán külügyminiszter találkozója előtt. Ezt mondta a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke az M1 aktuális csatorna szombat esti 

műsorában. Brenzovics László elmondta, hogya felvételeket hónapokkal a megjelenésük előtt, 

még a nyár elején rögzíthették.Zavarosnak nevezte a kettős állampolgársággal kapcsolatban 

kialakult jogi helyzetet. Az ukrán alaptörvény 25. paragrafusa egyértelműen rögzíti, hogy az 

ukrán állampolgárságtól senkit nem lehet megfosztani. 

 

Menczer: a magyar külügyminisztert nem lehet megfélemlíteni 
2018. szeptember 30. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo, hirado.hu, Propeller, 

Kisalföld 

Nem lehet megfélemlíteni a magyar külgazdasági és külügyminisztert az Ukrajnával folytatott 

kettős állampolgársági vitában – jelentette ki a tárca tájékoztatásért és Magyarország 

nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón. 

Menczer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajnában kormányzati, állami háttérrel zajlanak a 

magyarság elleni támadások, amire bizonyíték, hogy Szijjártó Péter azt követően került fel egy 

Ukrajna ellenségeit felsoroló ukrán szélsőséges honlap listájára, hogy kritizálta Petro 

Porosenko ukrán elnököt. A magyar külügyminisztert azonban nem lehet megfélemlíteni, a 

kárpátaljai magyarok természetesen a továbbiakban is számíthatnak Szijjártó Péter feltétel 

nélküli, határozott és eltökélt kiállására – hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Kalmár Ferenc: a szórványmagyarság a nemzet bástyája 
2018. szeptember 29. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Demokrata, 888.hu, hirado.hu, 

Magyar Idők 

A nemzet bástyájának nevezte a szórványmagyarságot Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium miniszteri biztosa szombaton Romániában, a temesvári magyar napok 

rendezvényén, ahol átadta a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásait. 

Kalmár Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a kormány a szórványban élő 

nemzetrészek megerősítése érdekében támogatja szülőföldön maradást és erősíteni szeretné 

kapcsolataikat az anyaországhoz. Emlékeztetett arra, hogy a magyar nemzetpolitika 2010 

után gyökeresen átalakult, a külhoni nemzetrészeket most már gazdasági eszközökkel is 

segíti. A támogatás azonban nem korlátozódik a Kárpát-medencére, hiszen élnek magyarok 

Argentínában vagy Alaszkában is, a kormány ezért kezdeményezőként keresi a kapcsolatot 

minden magyar közösséggel - tette hozzá. 
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Inog Biró Zsolt széke az MPP-ben? Szétválasztanák a pártelnöki és a képviselői 
tisztséget 
2018. szeptember 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot Biró Zsoltnak, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnökének tisztségéből történő állítólagos elmozdításával kapcsolatban. Az alakulat két 

alelnöke cáfolta a Krónikának Biró leváltását, ám kiderült: a pártban konkrétan felmerült a 

pártelnöki és képviselői tisztség szétválasztásának gondolata. 

 

Hit és a hatalom összefüggései: szatmári konferencia Visky Ferenc tiszteletére 
2018. szeptember 28. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A hit és a hatalom összefüggéseiről tartottak konferenciát pénteken Szatmárnémetiben Visky 

Ferenc lelkész, teológiai író születése századik évfordulója kapcsán. A Szatmár megyei 

Egriben született lelkész hitbeli megújulási mozgalmat indított, amelyből a későbbi romániai 

CE Szövetség kinőtt. 1958 májusában letartóztatták, és a CE-mozgalom elleni koncepciós per 

elsőrendű vádlottjaként 22 évi börtönre ítélték. Nagyváradon és Szamosújváron raboskodott, 

1964-ben egy általános kegyelmi rendelettel szabadult. Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke – a konferencia egyik előadója – az MTI-nek elmondta: 

keresztény hősökként kell tekinteni azokra, akik – Visky Ferenchez hasonlóan – ellenálltak a 

diktatúrának, és hiteles emberekként élték végig az életüket. Úgy vélte: a konferencia a 

jövőben is segít eligazodni mindazoknak, akik kereszténydemokráciát szeretnének építeni 

Magyarországon, Európában. 

 

Rovana Plumb veszi át ideiglenesen az oktatási minisztérium irányítását 
2018. szeptember 28. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Ideiglenesen az európai uniós alapokért felelős miniszter, Rovana Plumb veszi át az oktatási 

tárca irányítását Valentin Popa dicstelen távozása után – tudta meg szombaton a Mediafax 

kormányzati forrásokból. A hírügynökség szerint Viorica Dăncilă miniszterelnök már 

átküldte javaslatát Klaus Johannisnak. A törvény szerint Rovana Plumb legtöbb 45 napig 

vezetheti párhuzamosan mindkét minisztériumot, ez idő alatt a kormányfőnek javasolnia kell 

egy jelöltet az államfőnek. Román sajtértesülések szerint elképzelhető, hogy a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Ecaterina Andronescu korábbi oktatási minisztert jelöli majd a 

tárca élére. 

 

Jakubinyi György érsek a referendumról: „A tét óriási, a veszély jelentős!” 
2018. szeptember 28. – maszol.ro 

Az október 6-7-i referendumon való részvételre és „igen” szavazatra buzdít csütörtökön 

közzétett körlevelében a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség érseke. Jakubinyi György 

arra kéri a híveket, hogy ismerőseiket, barátaikat is erre buzdítsák. Körlevelében az egyházfő 

Ferenc pápára hivatkozik, aki arra bátorít, hogy „védjük meg a férfi és a nő közötti 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/erik-biro-zsolt-elmozditasa-az-mpp-elerol-az-egyik-alelnok-cafolja-a-partelnok-levaltasat
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102365-rovana-plumb-veszi-at-ideiglenesen-az-oktatasi-miniszterium-iranyitasat
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házasságot, mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha 

ezzel mások érzékenységét érintjük és divatos eszmei áramlatokkal ütközünk”. 

 

Románnyelv-oktatás: legkésőbb hétfőn lép hatályba a sürgősségi rendelet 
2018. szeptember 28. – maszol.ro 

A pénteki nap folyamán, de várhatóan legkésőbb hétfőn megjelenik a Hivatalos Közlönyben 

az a csütörtökön elfogadott sürgősségi rendelet, amely hatályon kívül helyezi a magyar 

diákokat hátrányosan érintő előírást – tájékoztatta a Maszolt a kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár. Kovács Irén elmondta, a sürgősségi rendelet hatályba lépése után a román nyelv 

és irodalom tantárgyat újra a tanítóink fogják tanítani az elemi osztályokban. „Továbbra is 

állítjuk, hogy nagyon jó szakembereink vannak, felkészült tanítóink, akiknek a román 

nyelvtudását nem lehet kétségbe vonni” – jelentette ki. 

 

Tanfelügyelő: „reméljük, hogy hétfőtől visszaáll a normalitás” 
2018. szeptember 28. – maszol.ro 

Ismét magyar tanítók oktathatják a román nyelvet az elemi osztályokban – döntött 

csütörtökön a kormány azáltal, hogy sürgősségi kormányrendelettel eltörölte a kisebbségek 

felháborodását kiváltó jogszabályt. Vannak azonban megyék, iskolák, ahol az elmúlt hetekben 

már romántanárok jártak be az osztályokba, és van, ahol nem sikerült szaktanárt találni, és 

minden maradt a régiben. 

 

MOGYE-rektorhelyettes: a rendelkezésünkre álló eszközök közül a 
távolmaradás a leghatékonyabb  
2018. szeptember 28. – transindex.ro 

A MOGYE oktatói továbbra is úgy vélik, hogy az egyetemek összevonásáról szóló 

kormányhatározat átlépi az egyetemi autonómia határait. Az intézmény magyar oktatói úgy 

döntöttek, hogy felfüggesztik a mandátumaik gyakorlását és nem vesznek részt az egyetem 

szenátusának döntéshozásában. Nagy Előd, az egyetem rektorhelyettese a Transindexnek 

elmondta, az áprilisi egyetemi szenátusi határozat értelmében 2019 őszén fejeződik be a két 

felsőoktatási intézmény összevonása. Az a kormányhatározat pedig, amely szeptember 20-án 

született meg, tulajdonképpen érvényesíthető jogi keretet teremtett a felsőktatási 

intézmények egyesítésére.  

 

Macovei: Hargita és Kovászna megyében szeretik az embereket szegénységben 
tartani  
2018. szeptember 28. – transindex.ro 

Monica Macovei volt igazságügyi miniszterrel, a DNA létrehozójával készített interjút az 

Azonnali. A jelenleg független európai parlamenti képviselőként tevékenykedő Macovei az 

interjúban arról is beszélt, miért támogatta azt, hogy Magyarország kormányával szemben a 

Lisszaboni Szerződés 7-es cikkelye alapján járjon el az Európai Parlament és társszervei.  Arra 

a kérdésre, hogy vannak-e szélsőségek Romániában a magyarok és a romák ellen, Macovei azt 
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válaszolta: „Nincsenek. Ne vicceljünk már, hogy a magyarok ellen lennének. Az RMDSZ 

például a kilencvenes évek óta elég sokat volt hatalmon, és mégis: Hargita és Kovászna a két 

legszegényebb megye Romániában. Vajon miért van ez? Mert szeretik az embereket 

szegénységben tartani” - mondta Macovei, aki az újságírónak arra a felvetésére, hogy erről 

elsősorban a román állam tehet, azt válaszolta, hogy „amikor kormányon vagy, akkor figyelj 

arra, hogy befektess Hargita és Kovászna megyébe”.  

 

Összefogás a keresztény értékek védelmében 
2018. szeptember 28. – Bihari Napló 

A keresztény értékekről, az isteni világ rendjéről szavaznak azok, akik részt vesznek az 

október 6-án és 7-én lezajló referendumon – hangsúlyozták csütörtöki nagyváradi 

sajtótájékoztatójukon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elöljárói. 

 

Októberben ismét Hargita megyébe látogat a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat önkéntes orvoscsoportja 
2018. szeptember 29. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Újra ingyenes szűrővizsgálatokat végez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 

önkéntes orvos-csoportja október 7. és 12. között Hargita megyében – adja hírül 

közleményben a szolgálat. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagjai évente kétszer 

utaznak Hargita megyébe, ahol a megyei kórházban, iskolákban, óvodákban és egyéb 

gyermekintézményekben szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. Az 

intézményeket gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai 

továbbképzéssel is segítik. 

 

Referendum igenek és bojkott között – A család meghatározásáról szóló 
népszavazáson való részvételre buzdítanak az ortodoxok 
2018. szeptember 30. – Krónika 

Az igennel való szavazásra buzdít a román ortodox egyház a család meghatározásáról október 

első hétvégéjén rendezendő népszavazás kapcsán. A referendum ellenzői – köztük az erdélyi 

magyar LMBTQ+ közösség – bojkottra szólítanak. 

 

Beke Csilla: az EP-ben kérjen magyarázatot az RMDSZ a Beke-Szőcs ügy 
jogsértéseire 
2018. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Szólaljanak fel az RMDSZ-es képviselők az Európai Parlamentben, és kérjenek magyarázatot 

a Beke-Szőcs ügyben tapasztalt jogsértésekre – kéri a szövetségtől nyílt levelében Beke Csilla, 

a székelyföldi terrorperben jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Beke István 

felesége. A vasárnap nyilvánosságot látott levelet Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, Sógor 

Csaba és Winkler Gyula EP-képviselőknek címezi, emlékeztetve, hogy október 3-án Viorica 

Dăncilă kormányfő meghallgatása lesz az EP-ben, annak kapcsán hogy Norica Nicolai és 
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http://www.erdon.ro/osszefogas-a-kereszteny-ertekek-vedelmeben/3999865
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/referendum-igenek-es-bojkott-kozott-n-a-csalad-meghatarozasarol-szolo-nepszavazason-valo-reszvetelre-buzditanak-az-ortodoxok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/referendum-igenek-es-bojkott-kozott-n-a-csalad-meghatarozasarol-szolo-nepszavazason-valo-reszvetelre-buzditanak-az-ortodoxok
https://szekelyhon.ro/aktualis/beke-csilla-az-ep-ben-kerjen-magyarazatot-az-rmdsz-a-beke-szocs-ugy-jogserteseire
https://szekelyhon.ro/aktualis/beke-csilla-az-ep-ben-kerjen-magyarazatot-az-rmdsz-a-beke-szocs-ugy-jogserteseire
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Renate Weber képviselők levélben kértek magyarázatot a titkos protokollumok az 

igazságszolgáltatásra gyakorolt hatására. 

 

Németh Zsolt: „Hajrá magyarok! Hajrá Temesvár! Hajrá Bánság!" 
2018. szeptember 30. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Operaház – az egykori Ferenc József Színház – patinás termében került sor 

csütörtök este a III. Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat nyitórendezvényére. Az 

ünnepi köszöntők sorát Tamás Péter, Magyarország tiszteletbeli temesvári konzulja nyitotta 

meg, aki a jeles vendégek és a közönség köszöntése után átadta a szót a temesvári 

polgármesternek. Nicolae Robu magyar nyelven köszöntötte az egybegyűlteket, majd 

elmondta, hogy minden eszközzel támogatja a magyar közösség rendezvényeit, mert azt 

szeretné, hogy a többi nemzeti közösséghez hasonlóan otthon érezzék magukat Temesváron. 

A köszöntők sorát Németh Zsolt országgyűlési képviselő, az erdélyiek és a temesváriak régi 

barátja folytatta, aki örömmel nyugtázta, hogy Temesvár központja megszépült, méltó 

helyszínt biztosítva a Magyar Napoknak.  

 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a románoktatást „helyreállító” sürgősségi 
rendelet 
2018. október 1. – Krónika 

Ízekre szedte a románoktatással kapcsolatos botrányba belebukott Valentin Popa volt 

oktatási miniszter „érveit” a román kormány abban a sürgősségi rendeletben, amelynek 

alapján újra magyar tanítók oktathatják a román nyelvet a magyar elemi osztályokban. A 

Hivatalos Közlönyben pénteken közzétett dokumentum megerősítette, hogy hátrányosan 

érinti a gyermekeknek az oktatáshoz, továbbá korlátozza a szakképzett tanítóknak a román 

nyelv oktatásához fűződő jogát a román nyelv tanításáról augusztusban kibocsátott rendelet. 

Az eredeti állapot mától áll helyre a romániai iskolákban. 

 

A „nemzet bástyái” átvették a beiratkozási támogatásokat 
2018. október 1. – MTI, Krónika 

Kalmár Ferenc a nemzet bástyájának nevezte a szórványmagyarságot a Temesvári Magyar 

Napok egyik szombati rendezvényén, amelyen a külgazdasági és külügyminisztérium 

miniszteri biztosa átadta a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásait. 

Kalmár Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a kormány a szórványban élő 

nemzetrészek megerősítése érdekében támogatja a szülőföldön maradást, és erősíteni 

szeretné az anyaországgal fennálló kapcsolatot. 

 

Patinás óvodaépület újult meg Kamocsán 
2018. szeptember 28. – Ma7.sk 

Augusztus óta már a 40. felújított önkormányzati óvodát adják át a magyar kormány által 

finanszírozott Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a Felvidéken. Kamocsán 
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egy 1920-as évek elején épült iskolaépületet sikerült felújítani a két körben elnyert több mint 

78 ezer euróból. Az épület történetéről Lukács Valéria polgármester asszony adott áttekintést. 

"Az évek során csak romlott az épület állaga, igyekeztünk a javítását megoldani saját 

forrásból, de nagyobb felújításra nem volt lehetőségünk. A szlovákiai pályázatok nem ránk 

voltak szabva, így rajtunk csak a csoda segíthetett. S valóban! Érkezett is a csoda 

Magyarország Kormányától" - ismertette elérzékenyülve Lukács Valéria. 

 

Dunaszerdahelyen tartotta ünnepi kongresszusát az MKP 
2018. szeptember 29. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ adott otthont a Magyar 

Közösség Pártja ünnepi kongresszusának, melyet a párt megalakulásának huszadik 

évfordulója alkalmából tartottak szeptember 29-én, szombaton, amikor egyúttal 

köztársaságielnök-jelöltet is választottak. Az MKP kongresszusa döntött: Menyhárt Józsefet, 

a magyar párt elnökét jelöli a jövőre esedékes államfőválasztáson. Az ünnepi közgyűlést 

Magyarországról megtisztelte jelenlétével Seszták Miklós kormánybiztos, Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztályának vezetője, valamint Pető Tibor, 

Magyarország pozsonyi nagykövete. A szlovákiai ellenzéki pártok képviseletében Igor 

Matovič, Ondrej Dostál és Peter Bobula fogadták el a meghívást. A határon túli magyar 

pártokat Brenzovics László (KMKSZ), Kelemen Hunor (RMDSZ), Szilágyi Zsolt (EMNP) és  

Andócsi János (Horvátországi Magyar Demokratikus Szövetség) képviselték. 

 

Kitüntetéseket adott át az MKP 
2018. szeptember 29. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyen rendezett ünnepi kongresszusán ünnepelte 

megalakulásának huszadik évfordulóját szeptember 29-én, ahol mások mellett kitüntették az 

elődpárt, az Együttélés elnökét, Duray Miklóst is. A díjakat Menyhárt József, Berényi József 

és Csáky Pál adták át. 

 

Új köntösben a dunaszerdahelyi egyházi iskola és óvoda 
2018. szeptember 29. – Ma7.sk 

Elkészült az új óvoda, gyönyörű lett az iskola és környéke. A magyar tanítási nyelvű 

dunaszerdahelyi Szent János Egyházi Alapiskola mellett egyházi óvoda létesült, amelyet még 

2017. október 5-én áldott meg Orosch János nagyszombati érsek. „Régi álmunk vált valóra 

azzal, hogy a Dunaszerdahelyi Szent János Alapiskola mellett létrejött az egyházi óvoda is. 

Ezzel egyidőben megtörtént az iskola szigetelése, és környékének rendbetétele. A kis 

óvodások egy elkerített játszóteret kaptak, amely minden elvárásnak és előírásnak megfelel. 

Ezúton hálámat és köszönetemet fejezem ki az iskola pedagógusai, a szülők és magam 

nevében a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. támogatásáért, hiszen az ő segítségük nélkül mindez 

nem jöhetett volna létre” – fogalmaz Aranyossy Teodóra, az egyházi iskola igazgatója. 

 

Névadó ünnepség a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
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2018. szeptember 29. – bumm.sk 

Zene, becsvágy, buzgalom, hírlap, pezsgő, lényeg, léghajó… E szavakat is Helmeczy 

Mihálynak köszönhetjük, aki közel 150 új szót adott a magyar nyelvnek. A királyhelmeci 

tanintézmény szeptember 27-én, Helmeczy születésének 230. évfordulóján vette fel a város 

híres szülöttjének nevét. A névváltoztatást az iskola vezetése kezdeményezte, s az 

önkormányzati képviselők támogatták azt. A névadó ünnepségen Szabó Ferdinánd, az iskola 

igazgatója ünnepi beszédében elmondta, büszkék arra, hogy a népünk, nemzetünk jeles 

szülöttéről nevezhetik el iskolájukat, hiszen így méltón tiszteleghetnek személyisége és 

nagysága előtt. Az igazgató természetesen kitért Helmeczy Mihálynak a nyelvújítás terén 

szerzett érdemeire is. 

 

„Szerettem a régi óvodámat, de az újat jobban szeretem!” 
2018. szeptember 29. – Felvidék Ma 

Szőgyénben, a templom mellett áll az az impozáns épület, melyet 114 évvel ezelőtt emeltek a 

régi szőgyéniek, hogy a község első emeletes épületeként az iskola szerepét töltse be hosszú 

évtizedekig, majd immár négy évtizede óvodaként szolgáljon. A magyar kormány Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programjának keretében érkezett a szőgyéni önkormányzat mellett 

működő óvoda felújítására a támogatás, melyből megújult az épület tetőszerkezete, sor került 

az összes nyílászáró cseréjére, korszerűsödtek a mosdók, a víz- és a szennyvízvezeték, és a 

hűtőtestek cseréje is megtörtént. A külső falburkolat is megújult, valamint az ereszek és a 

csatornarendszer. Több termet kifestettek, köztük a földszinti folyosót, amely számtalanszor 

beázott. A szülők és a gyerekek részére a bejáratot az udvar felőli oldalra helyezték át, a 

közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, és az akadálymentesítés is megoldódott. 

 

Deli Andor: Sikeres volt az MNT-vel folytatott együttműködés 
2018. szeptember 28. – Vajdaság MA 

Áttekintette az elmúlt négy év együttműködését Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő és 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke, amiről péntek délelőtt Szabadkán sajtótájékoztatón számoltak 

be. A munka nagyon intenzív volt mindkét fél véleménye szerint. A megbeszélésen 

visszatekintettek a kisebbségi akcióterv kialakítása során folytatott megbeszéléseikre, majd 

annak a bemutatására az Európai Parlamentben, de megemlítették az ösztöndíjas 

tanulmányutakon lévők csoportjainak ottani fogadását is. 

  

Pásztor István: Vajdaság elkötelezett a regionális és a határon átívelő 
együttműködés mellett 
2018. szeptember 30. – Pannon RTV 

Ma rendezték Salzburgban az Európai Régiók és Városok 14. konferenciáját az Európai 

Régiók Intézetének szervezésében. Az eseményen Pásztor István is jelen volt. A Tartományi 

Képviselőház elnöke kiemelte, a mostani találkozó különösen fontos, mivel jelenleg Ausztria 

az Európai Unió soros elnöke, így az itt elhangzó üzenetek és álláspontok könnyebben 
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eljuthatnak az EU intézményeihez. Vajdaság elkötelezett a regionális és a határon átívelő 

együttműködés mellett - jelentette ki Pásztor István.  

  

Beköltöztek az elsősök az Európa Kollégiumba 
2018. szeptember 30. – Pannon RTV 

82 elsőéves egyetemista költözött ma be az újvidéki Európa Kollégiumba. A gólyákat 

ünnepélyes tanévnyitóval fogadták. Az eseményen mások mellett Vicsek Annamária, oktatási 

államtitkár, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gombár Szeréna, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, valamint Rafajlovics Hajnalka, Magyarország belgrádi 

nagykövetségének kulturális attaséja is részt vett. 

  

Zenta: Korszerűsítették az informatikatermet az Emlékiskolában 
2018. szeptember 29. – Vajdaság MA 

Péntektől felújított, modern számítógépekkel felszerelt szaktanteremben tanulhatnak a zentai 

Emlékiskola Kihelyezett Tagozatának diákjai. A korszerűsítés a zentai Rotary Club 

adományának jóvoltából jöhetett létre. 

 

Kárpátaljai magyar szervezetek magyarázatot kérnek az ukrán főügyésztől 
fenyegető kijelentései miatt 
2018. szeptember 28. – MTI, Origo, Kárpátalja, karpatalja.ma  

Magyarázatot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) Jurij Lucenko ukrán főügyésztől csütörtökön tett kijelentései 

miatt, amelyek szerint megfosztják ukrán állampolgárságuktól azokat a kárpátaljai lakosokat, 

akikről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozása kideríti, hogy magyar 

állampolgársággal rendelkeznek. Brenzovics László, a KMKSZ és Zubánics László, az UMDSZ 

elnöke a főügyészhez intézett - az MTI-hez pénteken eljuttatott - beadványban a magyar 

szervezetek magyarázatot kérnek az ukrán főügyésztől azokkal a médiában tett kijelentéseivel 

kapcsolatban, hogy "az SZBU nyomozást indított a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek 

ügyében", illetve hogy "a kettős állampolgárság kérdésében a helyzet egyértelmű: a hasonló 

törvénysértésért felelni kell", mint a kettős ukrán-kanadai állampolgársággal rendelkező 

Andrij Artemenko, külföldre menekült ukrán parlamenti képviselő esetében, akit 

megfosztottak ukrán állampolgárságától. 

 

Hazaárulás gyanújával indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei ügyészség a 
magyar kettős állampolgár kárpátaljaiak ügyében 
2018. szeptember 28. – MTI, Hír TV, gondola.hu, HVG, hirado.hu, 444.hu,   

Az ukrán büntető törvénykönyv hazaárulásra vonatkozó cikke alapján indított büntetőeljárást 

a Kárpátalja megyei ügyészség magyar állampolgárság kárpátaljai lakosok általi felvételének 

ügyében - jelentette be pénteken a megyei ügyészség sajtószolgálata. A közlemény szerint az 

ügyészség a büntetőeljárást az ukrán büntető törvénykönyv 111. cikkének hazaárulásra 
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vonatkozó 1. része alapján indította meg, amely az ügy előzetes jogi minősítése. A vizsgálatot 

a hatóság a médiában megjelent információk alapján kezdeményezte, amelyek szerint "ukrán 

állampolgárok Ukrajna szuverenitása és területi integritása elleni cselekményt követtek el" - 

áll a jelentésben, amely szerint az ügyben a nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

folytatja a Kárpátalja megyei ügyészség eljárásjogi irányításával.  

 

Ukrán elnök: elvárjuk Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartását 
2018. szeptember 29. – MTI, Mandiner.hu, Kárpátalja  

Ukrajna elnökeként védeni fogom az ukrán állampolgárokat lakóhelyüktől függetlenül, s 

ezáltal országom szuverenitását védve ugyanilyen tiszteletet várok el más államoktól a mi 

szuverenitásunk iránt - jelentette ki Petro Porosenko ukrán államfő szombaton a kelet-

ukrajnai Harkivban tartott sajtótájékoztatóján. Az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökségnek 

a kárpátaljai magyar "útlevélbotrány" ukrán-magyar kapcsolatokra gyakorolt hatását firtató 

kérdésére válaszolva Petro Porosenko hangsúlyozta, "elnökként az álláspontom az, hogy 

védeni fogom az ukrán állampolgárokat, bárhol - keleten, nyugaton - éljenek is. 

Állampolgárainkat védve államunk szuverenitását védem". Hozzátette: "Ahogyan mi 

tiszteljük más államok szuverenitását, ugyanolyan tiszteletet várunk el mi is". 

 

Az LMP bizottsági ülést kezdeményez a kárpátaljai magyarok érdekében 
2018. szeptember 28. – MTI, Mandinder  

Az LMP két országgyűlési képviselője az Országgyűlés külügyi bizottságának, nemzeti 

összetartozás bizottságának és az európai ügyek bizottságának rendkívüli, együttes ülését 

kezdeményezte a kárpátaljai magyarok ügyében. A párt pénteki közleménye szerint Keresztes 

László Lóránt és Ungár Péter itt tárgyalnák meg az ukrán kormány és a kárpátaljai hatóságok 

elmúlt napokban tett lépéseit, és az azokra adandó magyar válaszokat. Az LMP országgyűlési 

képviselői egy politikai nyilatkozat elfogadását is indítványozzák, amelyben egységesen ki 

lehet állni a kárpátaljai magyarság jogainak érvényesítése, valamint az európai értékekből 

fakadó kötelezettségek teljesítése mellett. 

 

Tehetséggondozó központot nyitott Kárpátalján a Mathias Corvinus Collegium  
2018. szeptember 29.  – MTI , Mandinder, karpatalja.ma 

Megnyílt szombaton Beregszászon a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fiataltehetség-

programjának első külhoni oktatási centruma, amely a kárpátaljai magyar fiatalok 

felkarolásával, iskolán túli fejlesztésével foglalkozik. Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető 

igazgatója az MTI-nek azt mondta, fontos előrelépés az MCC tevékenységben az első határon 

túli tehetséggondozó oktatási centrum megnyitása. Hozzátette, Kárpátalján nagyon sok a 

tehetséges magyar gyermek, amit az is jelez, hogy több mint négyszeres volt a túljelentkezés. 

Külön kiemelte, hogy tapasztalatai szerint a kárpátaljai magyar szülők nagyon gondoskodók, 

törődnek gyermekeik jövőjének tervezésével. 
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http://mandiner.hu/cikk/20180929_ukran_elnok_elvarjuk_ukrajna_szuverenitasanak_tiszteletben_tartasat
http://mandiner.hu/cikk/20180928_rendkivuli_bizottsagi_ulest_hivna_ossze_az_lmp_a_karpataljai_magyarok_erdekeben
http://mandiner.hu/cikk/20180929_tehetseggondozo_kozpontot_nyitott_karpataljan_a_mathias_corvinus_collegium
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Közéleti vezetőképzést indított magyar fiatalok számára a Mathias Corvinus 
Collegium Kárpátalján 
2018. szeptember 30. – MTI  

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző néven indított képzést a közélet iránt érdeklődő kárpátaljai 

magyar fiatalok számára a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vasárnap Ungváron, 

együttműködésben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ) és a KMKSZ 

Ifjúsági Szervezettel (KMKSZ ISZ). A vezetőképző tanfolyam nyitónapján a hallgatóknak 

mások mellett előadást tartott Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az 

MTI érdeklődésére elmondta: az ingyenes oktatási program célja, hogy gyakorlatias politikai 

tudással lásson el olyan kárpátaljai magyar fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük 

alakítói és véleményformálói kívánnak lenni. Hozzátette, a több mint féléves képzés során a 

fiatalok betekintést nyerhetnek a politikai intézmények, pártok működésébe, a geopolitika 

kérdéseibe, a közösségépítés folyamatába, fejleszthetik vezetői készségeiket 

tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs tréningeken. 

  

A székelyek nyomdokain Felsőőrben 
2018. szeptember 30. – volksgruppen.orf.at 

Az őrvidéki magyarok székely őseinek nyomába eredhettek azok, akik részt vettek a 

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának szeptember 29-i, szombati programján Felsőőrben. 

A régi, szeres településszerkezet nyomai ma is tetten érhetőek a városban. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2018. szeptember 29. – Duna World 

A 2018-as évet Mátyás király Emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság. 

Potápi Árpád János államtitkár szerint az emlékévet indokolja Mátyás királlyá választásának 

560. évfordulója és legfőképpen az, hogy Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként 

vonult be a magyar történelembe.  

Magyar Napokat tartottak Fiumében a Zágrábi Magyar Intézet és a Zágrábi Magyar 

Nagykövetség szervezésében, valamint a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete társszervezésében.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tehetseggondozo-kozpontot-nyitott-karpataljan-a-mathias-corvinus-collegium/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tehetseggondozo-kozpontot-nyitott-karpataljan-a-mathias-corvinus-collegium/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2938916/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-09-29-i-adas/
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Az olajbevételekre épülő venezuelai gazdaság az energiahordozó árának zuhanása miatt 2014-

ben mélyrepülésbe kezdett. A mára a világ legveszélyesebb országaként számontartott Latin-

amerikai állam több mint 30 milliós lakosságának életkörülményei kilátástalanná lettek.  

Elindulni és hazatérni. Nemrégiben ért haza Észak-amerikai körútjáról a közmédia népszerű 

honismereti, turisztikai műsora, a Hazajáró.  A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas 

műsor stábja először járt a tengerentúli magyar diaszpóraközösségeiben.  

A New Jersey államban található Lindenben a Magyar Kerekasztal Társaság adott helyet a 6. 

Magyar Pálinkafesztiválnak. A hívószó ugyan a pálinka volt, de az esemény gasztronómiai és 

kulturális kínálatban is gazdag volt.  

  

Térkép 

2018. szeptember 29. – Duna World 

  

Az erdélyi Torockón, a Székelykő hármas csúcsa alatt, a valamikori bányavároskában a 

legenda szerint kétszer kel fel a nap. A település azonban nemcsak erről híres. Két 

fesztiválnak is otthonává vált az utóbbi években, a Double Rise fesztiválnak és a Duna 

Médiaszolgáltató szervezésében létrejött Duna napoknak. A turistaszezont követően azonban 

elcsendesülnek az utcák, és a közösségi élet beköltözik a település kulturális központjába, a 

Duna házba. Az intézmény, túl azon, hogy kulturális missziót teljesít, a szórványmagyarságot 

is összetartja. 

A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni. 

Népmeséinket szeptember 30-án, Benedek Elek születése napján ünnepeljük. A magyar 

népmese napját először 2005-ben tartották meg, a Magyar Olvasástársaság 

kezdeményezésére, hogy felhívják a figyelmet a népköltészet kincseire. Ilyenkor pedagógusok, 

tanárok, tanítók, bábszínészek dolgoznak azon, hogy a gyermekek szívébe minél inkább 

belopják ezeket a meséket.  

Őszi adománygyűjtésre indult az Ökumenikus Segélyszervezet, évről-évre már 

hagyományosan a kárpátaljai rászorulókon próbálnak így segíteni. A szervezet azok számára 

várja a támogatók hozzájárulását, akik nem képesek önerőből megvásárolni az élelmiszereket, 

kiváltani a gyógyszereiket, vagy beszerezni a téli tüzelőt. A karitatív akció része a kárpátaljai 

jótékonysági futás is, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. 

Két hét múlva, azaz október 14-én tartja a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány az 

évenkénti legnagyobb adománygyűjtő rendezvényét, a Fuss NEKI!–t, amely az 

udvarhelyszéki civil szervezetek munkájához segít előteremteni a szükséges pénzalapot. Az 

akcióban résztvevő civil szervezetek egy-egy megvalósulásra váró közösségi projekttel 

jelentkeztek, és a céljaikkal szimpatizáló futókat toboroztak az elmúlt hetekben. Közülük 

választhatnak, illetve támogathatnak egy-egy futót az adományozók. Futnak majd 

futóbiciklikért és ösztöndíj-alapért, de mezítlábas ösvény kialakításáért is. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-09-29-i-adas/
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A Kárpát-medence számos magyarlakta részén nem magától értetődő az, hogy 

anyanyelvükön tanulhatnak a gyerekek. A szórvány vidékeken az alacsony gyereklétszám 

miatt sokszor 1-2 főn múlik az, hogy elindulhatnak-e a magyar osztályok. A Rákóczi Szövetség 

14 éve azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet az anyanyelven való tanulás fontosságára. A 

szövetség Beiratkozási Programja fokozatosan bővül, amelyet két éve Máramaros megyére is 

kiterjesztettek, ott például azóta nem tapasztalható gyereklétszám-csökkenés az iskolák 

magyar tagozatain. 

A vajdasági Ada település Műszaki Iskolájában a most kezdődő tanévben, néhány helyi 

vállalattal együttműködve, megkezdik a fémmegmunkálógép-kezelők duális oktatását. Ez jó 

lehetőség a hallgatóknak és a szülőknek is, hiszen a tanulmányok alatt jövedelemhez jut a 

diák, aki a munka világában azonnal hasznosítható ismeretekkel kerül ki az iskolából. A 

szülőföldön maradás érdekében a délvidéki középiskola együttműködik a térség műszaki 

vállalataival, hogy minél inkább megkedveltessék az adott szakmát a diákokkal. 

Idén ősszel sok szempontból mérföldkőnek számító évad veszi kezdetét a Háromszék 

Táncegyüttesnél. Öt év után újra folklórműsorral gazdagodik a társulat repertoárja, 

novemberben jubilál a sepsiszentgyörgyi Népzene- és Néptánctalálkozó, amely 30. 

kiadásához érkezik, nem utolsó sorban pedig minden eddiginél több turné szerepel az 

intézmény tervei között. A táncegyüttes a most induló évadban is műsoron tartja 

legkedveltebb előadásait, így például az AranyAsszonyok, A banda, a Két kezem forgatta, 

szívem táncoltatta, a Mundruc, illetve a Szerencsekrajcár című produkciókat is láthatják majd 

az erdélyi és a magyarországi nézők. 

Felsorolni is nehéz, mi mindenből készítettek finomságokat a 10. Udvarhelyszéki 

Gyümölcsfesztivál kiállítói Székelyudvarhelyen, akik főképp erdők-mezők gyümölcseit 

kínálták. A hagyományos szilva, alma, körte, barack és eper lekvárok mellett dióból, 

szederből, de még erdei gombából és medvehagymából készült finomságokkal is csalogatták 

az ínyenceket a vásárra, melynek célja közelebb hozni egymáshoz a falusi közösségeket és a 

városiakat.   

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 28. – Kossuth Rádió 

 

Újvidéken hét utca és tér neve immár magyarul is olvasható 

Újvidéken hét utca és tér neve immár magyarul is olvasható, de hamarosan 28 utcának és 

térnek lesz magyar neve. A tartományi székvárosból küldte beszámolóját Ternovácz István. 

 

Módosító indítványaival szeretné elérni Deli Andor, hogy a vajdasági magyarság 

érdekei megjelenjenek a 2018-as szerb uniós országjelentésben 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-28_18-02-00&enddate=2018-09-28_18-40-00&ch=mr1
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Módosító indítványaival szeretné elérni Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő, hogy a 

vajdasági magyarság érdekei megjelenjenek a 2018-as szerb uniós országjelentésben. A 

politikus meggyőződése, hogy a szerb csatlakozási folyamatok végére a vajdasági magyarság 

egy, a jogaiban és helyzetében megerősödött közösséggé válhat. Deli Andor rendszeres 

konzultációt folytat a szerbiai országos kisebbségi önkormányzat vezetőivel.  

 

A Magyar Szülők Szövetsége üdvözli a kormány csütörtöki döntését 

A Magyar Szülők Szövetsége üdvözli a kormány tegnapi döntését, miszerint visszavonják a 

román nyelv tanítását szabályozó, augusztus legvégén meghozott rendeletet, amely a magyar 

elemi iskola kisdiákjainak román nyelvre tanítását kivette az osztálytanítók kezéből. 

Ugyanakkor a hetek óta zajló, számos feszültséget okozó történet komoly tanulságokkal is 

szolgál - mondja Csíky Csengele, a Szülői Szövetség elnöke. 

 

Újra megállapodást írt alá a Sapientia Kolozsvári Kara nevében Tonk Márton 

dékán és a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető igazgatóhelyettese 

Az elmúlt tanév sikeres együttműködésének fényében újra megállapodást írt alá a Sapientia 

Kolozsvári Kara nevében Tonk Márton dékán és a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető 

igazgatóhelyettese, Lánczi Péter Kolozsváron. Őket hallják, Szilágyi Szabolcs interjújában. 

 

Az Ungvári Magyar Főkonzulátus kispályás focitornát szervezett a 

megyeszékhelyen 

Az Ungvári Magyar Főkonzulátus kispályás focitornát szervezett a megyeszékhelyen. A 

pályára lépő csapatok között szerepelt többek között a külképviselet csapata és a kárpátaljai 

megyei állami adminisztráció csapata is, a szervezők ezzel is szeretnék jelezni, hogy helyi, 

regionális szinten jó az együttműködés a felek között, ami sajnos nem mondható el Budapest 

és Kijev viszonyáról. 

 

45. évadát kezdi meg idén őszön az Újvidéki Színház 

45. évadát kezdi meg idén őszön az Újvidéki Színház, ennek okán egész napos 

bérletárusítással és nyílt próbával várták az érdeklődőket. Az eseményről Ternovácz István 

küldött beszámolót. 

 

Kisugárzás címmel nyílt meg tegnap este Aradon Kocsis Rudolf szobrászművész 

egyéni kiállítása 

Kisugárzás címmel nyílt meg tegnap este Aradon Kocsis Rudolf szobrászművész egyéni 

kiállítása az idei Aradi Magyar Napok első rendezvényeként. A temesvári képzőművészeti kar 
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aradi illetőségű docense kisplasztikákkal, bronz- és faszobrokkal, illetve olyan szépiarajzokkal 

állt közönség elé, amelyeknek a patináját a saját maga által termelt, préselt és érlelt borlével 

adta meg. 

 

Temesvári Magyar Napok 

Arad után következzen Temesvár, ahol ezúttal nem szabadtéren, hanem az opera termében 

került sor az idén egy nappal hosszabb Temesvári Magyar Napok megnyitójára. A rövid 

ökumenikus istentisztelet és a köszöntő beszédek után a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

tartott emlékezetes bemutatót, Magyar hősök, csaták és szerelmek címmel.  

 

Kárpát Expressz 

2018. szeptember 30. – M1 

 

Emese udvarházi nap a felvidéki Búcson 

Az esős idő ellenére sokan összegyűltek a búcsi babamúzeum bejáratánál, ahol mostantól egy 

felvidéki motívumokkal díszített, faragott tábla invitálja a látogatókat a népviseletes babák 

házába. 

Nagybányai Főtér Fesztivál 

Nagybányát IV. Béla uralkodása idején, 1240 körül alapították. A környék legpezsgőbb városa 

volt bányászata és ipara miatt. Itt indult el Erdély első polgári iskolája is. A kommunizmus 

után a román lakosság betelepítésével kisebbségbe került a magyarság. Az ő megtartásukat 

szolgálja a 13 éve indított Nagybányai Magyar Napok, más néven: Főtér Fesztivál. 

Felső-Tisza-vidéki magyarok találkozója 

Idén a Rahói járásban fekvő Nagybocskón jöttek össze a Felső-Tisza-vidéki magyarok a 

minden éven megrendezett seregszemlére, a Feltiszára. A kárpátaljai szóeványvidékek 

települései gazdag kulturális programmal, helyi értékek bemutatójával készülnek a 

találkozóra minden éven.  

Székelyföld – ismerkedés egy különleges kopjafa történetével 

Új életet lehelt egy 500 éves gerendába a sepsiszentgyörgyi kopjafadoktor – Balázs Antal. 

Vele beszélgetett munkásságáról a Kárpát Expressz stábja. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-09-30-i-adas-6/

