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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi: megduplázza a kormány a kárpátaljai szociális csomag keretét 
2018. október 19. – MTI, kormany.hu, Origo, hirado.hu,, ATV, Demokrata, PestiSrácok, 

Körkép, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, 888.hu, Echo TV, Hír tv, M5, Kossuth Rádió, 

Kárpátalja, karpatalja.ma, vs.hu, gondola.hu, Erdely.ma, Kárpátinfo, Delmagyarorszag.hu 

Megduplázza és majdnem 3 milliárd forintra emeli a kormány a kárpátaljai magyarság 

támogatását célzó szociális csomag jövő évi keretösszegét - jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár. Potápi elmondta: ezzel évente 23-24 ezer embernek tudnak majd 

segíteni az oktatás, az egészségügy, a média területén, illetve a szociális és kulturális 

ágazatban. Az oktatásban azt tudják elérni reményeik szerint, hogy az itt dolgozók száma 

stabilizálódik, illetve nem csökken tovább. A döntéssel a kárpátaljai magyar pedagógusoknak 

járó éves támogatás összege az eddigi 270 ezer forintról 500 ezer forintra növekszik majd - 

jelezte a nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette: ezt egy összegben kapják meg az érintettek. 

 Kitért arra is, hogy az elmúlt években jelentős volt a tanárhiány, 100-120 tanár hiányzott a 

kárpátaljai iskolákból, amit idénre sikerült 39-re mérsékelni. 

 

Magyar Levente: jövőre az eddiginél is nagyobb gazdaságfejlesztési támogatást 
kap a kárpátaljai magyarság 
2018. október 19. – MTI, Magyar Idők, Origo, Kárpátalja, Lokál, ProfitLine  

Elérte a 17 milliárd forintot a kárpátaljai magyarságnak a magyar kormány által az elmúlt két 

év során nyújtott gazdaságfejlesztési támogatások összege, de tekintettel a jelenlegi nehéz 

helyzetére a magyar közösség jövőre az eddiginél is nagyobb támogatásra számíthat – 

jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

pénteken Beregszászon. Magyar Levente a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

részt vett a magyar kormány által támogatott Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Program újabb mezőgazdasági pályázatkiírása közel 800 nyertesével közösen tartott 

szerződés-aláírási ünnepségen. A nyertes magyar vállalkozókat köszöntő beszédében az 

államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy többedik alkalommal írnak alá szerződést 

támogatásában részesülő kárpátaljai magyar vállalkozókkal. 

 

Magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján 
2018. október 20. – MTI, Origo, Lokál, PestiSrácok 

„Állítsuk meg a szeparatistákat” felirattal és a kárpátaljai magyar közösség vezetőinek 

neveivel, valamint fényképeivel jelentek meg óriásplakátok szombat reggelre a főutak mellett 

Ungvár, Munkács és Beregszász körzetében. A fehér alapú, ukrán nyelvű óriásplakátokon 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán 

parlament képviselője, Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátalja megyei tanács 

(közgyűlés) első elnökhelyettese és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20181019-megduplazza-a-kormany-a-karpataljai-szocialis-csomag-keretet.html
https://magyaridok.hu/belfold/magyar-levente-az-eddiginel-nagyobb-gazdasagfejlesztesi-tamogatast-kap-a-karpataljai-magyarsag-3593792/
https://magyaridok.hu/belfold/magyar-levente-az-eddiginel-nagyobb-gazdasagfejlesztesi-tamogatast-kap-a-karpataljai-magyarsag-3593792/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181020-magyarellenes-oriasplakatok-jelentek-meg-karpataljan.html
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(KMPSZ) elnöke,a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, megyei tanácsi 

képviselő fotói láthatók a nevükkel együtt. 

 

Nemzetiségi viszály szítása miatt indul eljárás Kárpátalján a magyarellenes 
óriásplakátok ügyében 
2018. október 22. – MTI, hirado.hu, Mandinder, Origo, HirTV, szon.hu, karpatalja.ma  

Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja 

megyei ügyészség a hétvégén a megye több járásában kihelyezett magyarellenes óriásplakátok 

ügyében - jelentette hétfőn az Ukrinform ukrán hírügynökség, az ügyészség sajtószolgálatára 

hivatkozva. A Kárpátalja megyei ügyészség közlése szerint október 20-ra virradóra 

ismeretlenek provokatív tartalmú plakátokat helyeztek el Kárpátalja több községében. Folyik 

a bűncselekményhez köthető személyek felderítésére irányuló nyomozás - tudatta a hatóság, 

amely szerint az ügyben nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása címén indított 

büntetőeljárást, az ukrán büntetőtörvénykönyv 161. cikkének 1. része alapján. Szombat 

reggelre ismeretlenek Ungvár, Munkács és Beregszász környékén a főutak mellett 

óriásplakátokat helyeztek el a kárpátaljai magyar közösség három vezetőjének arcképével, 

nevével és az őket szeparatistának nevező ukrán nyelvű felirattal. 

 

RMDSZ: kifizetik a tanítóknak a románórákért járó túlórapénzt 
2018. október 22. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A bukaresti oktatásügyi tárca vezetője aláírta azt a miniszteri rendeletet, amely alapján a 

kisebbségi oktatás elemi osztályaiban tanító pedagógusok megkapják a plusz órákért járó 

többletjuttatást – közölte hétfőn az RMDSZ hírlevele. A román kormány Valentin Popa – 

azóta lemondott – oktatási miniszter kezdeményezésére tíz nappal a tanévkezdés előtt 

megvonta a kisebbségi iskolák tanítóitól a román nyelv és irodalom oktatásának a jogát. Ezt 

megelőzően, júliusban az oktatási minisztérium arról is rendelkezett, hogy a magyar tanítók 

nem kaphatnak túlóradíjat román nyelvórákért. A bérezésre vonatkozó rendelettel a tanítók 

október elején szembesültek, amikor a román nyelvoktatás feladatát – egy sürgősségi 

kormányrendelet révén – visszakapták, az érte járó fizetést viszont nem. 

 

Székelyudvarhelyi „miccses” ügy: a diszkriminációellenes tanács szerint nem 
volt kirekesztő a fogyasztóvédelmi vezető 
2018. október 19. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) nem találta diszkriminatívaknak Claudiu 

Sorin Susanunak, a fogyasztóvédelmi hatóság brassói regionális irodája vezetőjének a 

székelyudvarhelyi áruházi botrány kapcsán tavaly szeptemberben tett kijelentéseit. A tanács a 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálatot vezető Benkő Erika parlamenti képviselő panasza nyomán 

vizsgálta meg a fogyasztóvédő kijelentéseit, és a hatóság intézkedéseit. 
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http://mandiner.hu/cikk/20181022_eljaras_indul_karpataljan_a_magyarellenes_oriasplakatok_ugyeben
http://mandiner.hu/cikk/20181022_eljaras_indul_karpataljan_a_magyarellenes_oriasplakatok_ugyeben
https://kronika.ro/belfold/rmdsz-kifizetik-a-tanitoknak-a-romanorakert-jaro-tulorapenzt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyudvarhelyi-bmiccsesr-ugy-a-diszkriminacio-ellenes-tanacs-szerint-nem-volt-kirekeszto-a-fogyasztovedelmi-vezeto
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyudvarhelyi-bmiccsesr-ugy-a-diszkriminacio-ellenes-tanacs-szerint-nem-volt-kirekeszto-a-fogyasztovedelmi-vezeto
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Új helységnévtáblát kap Magyarlóna, de a magyar előnév lemarad róla 
2018. október 19. – Krónika, transindex.ro 

Lecseréli a szászfenesi polgármesteri hivatal a kétnyelvű helységnévtáblát Magyarlónán, és az 

új feliraton Szászlóna helyett Lónaként tüntetik fel a Kolozs megyei település nevét – 

tájékoztatta a Krónikát Albert Zoltán önkormányzati képviselő. Két hónappal ezelőtt Lónáról 

Szászlónára cserélték le a magyar feliratot a Kolozs megyei település helységnévtábláján, 

holott a köztudatban Magyarlónaként ismert a falu, és sokáig hivatalosan is ez volt a neve. A 

településnév-keresztelőre azután került sor, hogy két hónappal ezelőtt felújították a faluba 

vezető megyei útszakaszt, és a munkálatok alatt levették a táblát, ám az aszfaltozás befejezése 

után csak románul került fel a település neve. 

 

„A szakértelem minden politikus aranyfedezete” – második tanévét nyitotta 
meg az Erdélyi Politikai Iskola 
2018. október 19. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Második tanévét nyitotta meg pénteken Kolozsváron a közéletben aktív erdélyi magyar 

fiataloknak szánt Erdélyi Politikai Iskola. A képzést a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

szervezi a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az RMDSZ-szel 

együttműködő erdélyi magyar ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlettel 

(Miért) partnerségében, a Miniszterelnökség, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a 

Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával. A megnyitón Orbán Balázs, a miniszterelnökség 

parlamenti államtitkára elmondta: a nemzetpolitika fogalma fokozatosan bővült az elmúlt 

időszakban: az állampolgárságra, szavazati jogra vonatkozó közjogi kérdések, valamint a 

kultúra és a kultúrpolitika kérdései mellett ma már a gazdasági kérdésekre is kiterjedt, és 

eljutott oda, hogy a magyar közösségek „politikai tudása is érjen valahogy össze”. 

 

Kényelmetlen kérdéseket kapott Székelyföldön Dacian Cioloș  
2018. október 19. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A kormányzása idején hozott döntések következtében fokozódott medvegondokkal és a 

csíksomlyói búcsú UNESCO-védettsége akadályozásával szembesítették csütörtöki 

csíkszeredai sajtótájékoztatóján Dacian Cioloșt. A szekelyhon.ro portál beszámolója szerint a 

volt kormányfő az általa alapított Románia Együtt Mozgalmat (MRI) népszerűsíteni és a helyi 

gondokkal ismerkedni járt Székelyföldön. Csíkszeredai sajtótájékoztatóján elsősorban a 

pártja céljait szerette volna ismertetni, azonban az újságírók azokra a 2016-os kormányzása 

idején hozott döntésekről faggatták, amelyek hátrányosan érintették a Székelyföld lakóit. A 

Cioloș-kormány tiltotta ugyanis be a populációszabályozás érdekében végzett 

medvevadászatot Romániában, és szintén a Cioloș-kormány mulasztotta el azokat a 

lépéseket, amelyek azt eredményezték volna, hogy a csíksomlyói búcsút felvegyék az 

UNESCO védett szellemi világörökségek listájára.  

 

Rendkívüli tisztújító kongresszust tart az MPP  
2018. október 19. – maszol.ro, Népújság 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-helysegnevtablat-kap-magyarlona-de-a-magyar-elonev-lemarad-rola
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/-1-2
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/-1-2
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/103251-kenyelmetlen-kerdeseket-kapott-szekelyfoldon-dacian-ciolo
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/103247-rendkivuli-tisztujito-kongresszust-tart-az-mpp
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November 24-én rendkívüli kongresszust tart a Magyar Polgári Párt. Az országos tanács 

gyergyószentmiklósi ülésének napirendjén a teljes körű tisztújítás is szerepel. Ezt csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón jelentette be Biró Zsolt, az MPP elnöke és Mezei János 

választmányi elnök.  „Tízéves a Magyar Polgári Párt, tíz év után lehet, hogy ráfér egy 

ráncfelvarrás, a választópolgároknak pedig egyértelműen üzenni kell, hogy az MPP olyan 

tényező az erdélyi magyar politikai palettán, amely komolyan veszi magát, hiszen csak így 

kérheti, hogy a választók is komolyan vegyék” – idézte Biró Zsoltot a Népújság.  

 

Az okos Erdély témáját járja körbe a MIÉRT Akadémia  
2018. október 19. – maszol.ro 

Megkezdődött pénteken az Okos település – okos Erdély címmel szervezett XVII. MIÉRT 

Akadémia. A Bihar megyei Püspökfürdőn szervezett rendezvénysorozat szombaton számos 

előadásban közelíti meg az okos települések témáját, első ízben pedig díjazták is a terület 

kiemelkedő teljesítményű önkormányzatokat és projekteket. Az október 19 és 21. között zajló 

esemény megnyitóján Cseke Attila szenátor úgy fogalmazott: az idei téma a fiataloknak és 

időseknek egyaránt fontos, hiszen a magyar közösség megmaradásáért mindig az adott fiatal 

generáció járult hozzá saját települései, régiója okosabbá tételével.  

 

Elfogadták Sógor Csaba javaslatait 
2018. október 19. – Nyugati Jelen 

Az erdélyi régiók érdekeit és a vidéki térségek felzárkóztatásának szükségességét is sikerült 

hangsúlyosan megjeleníteni az EU 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó 

támogatáspolitikájának kialakítása során – tájékoztat Sógor Csaba, az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője. Most zajlik a vita a két legfontosabb európai pénzalap, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap jövőbeni célkitűzéseiről, amelyek Sógor Csaba 

javaslatai révén Erdély sajátos problémáit is figyelembe veszik. 

 

Kiosztották az idei Székelyföld-díjakat 
2018. október 19. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt év kiemelkedő szerzőinek járó Székelyföld-díjakat pénteken osztották ki 

Csíkszeredában. Idén Karácsonyi Zsolt és Nagy Lajos részesült a kitüntetésben. Rajtuk kívül 

másokat is díjazott a folyóirat szerkesztősége. Az 1997-ben alapított Székelyföld folyóirat 

minden évben kitünteti az előző esztendőben legkiemelkedőbbet alkotó szerzőit, az idei 

díjakat péntek délelőtt adták át a csíkszeredai Székelyföld Galériában. Tóth László, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja az eseményen kiemelte, a magyar 

kormány hisz a kultúra megtartó, előrevivő erejében, hiszen a minőségi kultúra segít a 

fejlődésben, a modernizációban. 

 

Huszadik Szeben megyei magyar napok – operettgálával rajtolt el pénteken 
Szászmedgyesen a jubileumi rendezvény 
2018. október 20. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103277-az-okos-erdely-temajat-jarja-korbe-a-miert-akademia
http://www.nyugatijelen.com/kronika/elfogadtak_sogor_csaba_javaslatait.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/kiosztottak-az-idei-szekelyfold-dijakat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/huszadik-szeben-megyei-magyar-napok-n-operettgalaval-rajtolt-el-penteken-szaszmedgyesen-a-jubileumi-rendezveny
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/huszadik-szeben-megyei-magyar-napok-n-operettgalaval-rajtolt-el-penteken-szaszmedgyesen-a-jubileumi-rendezveny
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Tíz napig, tíz településen zajlanak a XX. Szeben Megyei Magyar Napok rendezvényei. A 

jubileumi kiadás pénteken operett-gálával rajtolt Szászmedgyesen. A Traube-teremben 

tartott megnyitón Winkler Gyula EP-képviselő, Gheorghe Roman, Szászmedgyes 

polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket – tájékoztat az RMDSZ szombati közleménye. 

Winkler Gyula köszöntőjében gratulált a Szeben megyei szervezőknek a két évtizedes kitartó 

munkáért, mint fogalmazott, Hunyad megyében is hasonlóképpen nem egy központban 

gondolkodnak, hanem több településen szervezik meg a magyar napokat, ragaszkodva ahhoz, 

hogy elvigyék a közösségekhez az identitáserősítő kulturális rendezvényeket. 

 

A városarculat rejtelmeibe vezettek be a MIÉRT Akadémián  
2018. október 20. – maszol.ro 

Hogyan válik márkává egy város és hogyan játszik szerepet ebben az okos településsé váló 

törekvés? Erről beszélgettek a XVII. MIÉRT Akadémián szombaton, Püspökfürdőn. 

Kolozsvár esetében több területet érintő kérdés a city branding, azaz a „városmárka” 

reklámozása – fogalmazott Oláh Emese, kolozsvári alpolgármester, kifejtve: a város ifjúsági 

főváros, sportfőváros is volt már, számos szempontból fontos szereplő az országban, ezt pedig 

az önkormányzat is kihasználta – de még van tennivaló. 

 

Megadnák a lehetőséget, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak Székelyföld 
fejlesztésébe 
2018. október 21. – szekelyhon.ro 

A digitális világtérkép és Erdély különböző pontjairól érkeztek, illetve jelentkeztek be elismert 

szakemberek, felső vezetők és kutatók a Digitális Székelyföld konferencia hatodik kiadására, 

amelynek idén Székelyudvarhely adott otthont október 17–19. között. A szervezők 

bejelentették, hogy jövőre új formában szervezik meg a konferenciát. 

 

MIÉRT Akadémia: összefügg az anyanyelvhasználat és a technológia  
2018. október 21. – maszol.ro 

Két önkormányzati képviselő – Szőcs Endre, Kolozs megyei tanácsos és Rácz Levente 

kolozsvári városi tanácsos – beszélt az okos települések terén elért fejlesztésekről és az 

anyelvhasználatról a MIÉRT Akadémián. A nyár folyamán elkészült Kolozsváron egy felmérés 

a magyarok körében arról, hogy mit várnak a politikusoktól – 28 százalékuk a kétnyelvűség 

kérdésének megoldását szeretné, mondta el Szőcs Endre a szombati eseményen, 

Püspökfürdőn. A Kolozs megyei tanácsos rámutatott: erre a kihívásra a technológia választ 

tud adni a jövőben, hiszen könnyebb ezt bevetni, mint lecserélni a személyzetet a városházán.  

 

Antal Árpád a magyarellenes politikum provokációjának tartja a Református 
Székely Mikó Kollégium felirat eltávolíttatását 
2018. október 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A brassói táblabíróság jogerős ítéletben kötelezte Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy 

távolítsa el a Székely Mikó Kollégium bejáratánál található magyar feliratot. Ez megtörtént, 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103288-a-varosarculat-rejtelmeibe-vezettek-be-a-miert-akademian
https://szekelyhon.ro/aktualis/megadnak-a-lehetoseget-hogy-a-fiatalok-bekapcsolodjanak-szekelyfold-fejlesztesebe
https://szekelyhon.ro/aktualis/megadnak-a-lehetoseget-hogy-a-fiatalok-bekapcsolodjanak-szekelyfold-fejlesztesebe
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103307-miert-akademia-osszefugg-az-anyanyelvhasznalat-es-a-technologia
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpad-a-magyarellenes-politikum-provokaciojanak-
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpad-a-magyarellenes-politikum-provokaciojanak-
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ám Antal Árpád a Krónikának elmondta: visszahelyezik a szöveget, amelyet ha kell, más 

nyelven is feltüntetnek. „Ez egy újabb provokáció a Dan Tanasă nevével fémjelzett mély- és 

párhuzamos állam, illetve a magyarellenes politikum részéről. Hangsúlyozni kell – 

valószínűleg ezt nem tettük meg elég nyomatékosan az elmúlt években –, hogy Dan Tanasă 

nem magányos román jogvédő, hanem a látható és láthatatlan politikai és titkosszolgálati 

világ szimbóluma” – mondta el a Krónikának Antal Árpád. 

 

A jogállamiság tesztje – csütörtökön várható jogerős ítélet a Székely Mikó 
Kollégium perében  
2018. október 22. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, hirado.hu, 

Krónika 

Egy sor olyan dokumentumot mutatott be hétfőn az Erdélyi Református Egyházkerület 

ügyvédje, amely megingathatatlanul bizonyítja, hogy a sepsiszentgyörgyi Református Székely 

Mikó Kollégium az egyház tulajdona. A legfelsőbb bíróságon zajló restitúciós perben 

csütörtökön várható jogerős ítélet, amelyet Veress Emőd a jogállamiság tesztjének nevezett.  

 

Teljesen közpénzből készülhet el a marosvásárhelyi Bethlen Gábor-szobor 
2018. október 22. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ a 2016-os választási év elején hirdetett pályázatot a marosvásárhelyi Bethlen 

Gábor-szobor elkészítésére. Akkor a szövetség politikusai azt ígérték, hogy év végéig 

talapzatra kerül az alkotás, habár ezt több képzőművész is viccnek vagy szélhámosságnak 

tartotta. A két éve húzódó munkával kapcsolatban az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete 

még így is elégedett, hiszen egy sor előre nem látott akadállyal szembesült, amelyeket a hazai 

törvények gördítettek az alkotóművész elé. A pályázat nyertesének, a Magyarországon élő és 

alkotó Harmath Istvánnak céget kellett bejegyeztetnie Romániában ahhoz, hogy szerződést 

köthessen az önkormányzattal. 

 

Szatmárnémeti: kétnyelvű utcaneveket kaphatnak az eddig névtelen utcák 
2018. október 22. – maszol.ro 

Ismét megnyert egy pert Szatmárnémeti önkormányzata a prefektusi hivatal ellen, így 

kétnyelvű utcaneveket kaphatnak az üdülőövezet eddig névtelen utcái, az ott lakók pedig 

hivatalosan is oda szóló lakcímet. Nem első alkalommal gáncsoskodott a kormánymegbízotti 

hivatal és próbált meg keresztbe tenni Szatmárnémeti önkormányzatának, törvénytelennek 

tartva a kétnyelvű utcaelnevezéseket. Kereskényi Gábor polgármester korábban úgy 

fogalmazott: „Érthetetlen számunkra, hogy a prefektúra miért támadja meg a közterületek 

magyar elnevezéseiről szóló városi tanácsi határozatokat, hiszen ezek egyhangúlag mennek át 

a városi grémium fórumain, az ellenzéknek sincs kifogása a román mellett a magyar 

elnevezés használata ellen ezekben az esetekben, közben a prefektúra meg módszeresen 

kipécézi magának ezeket, és perel”.  

 

Egyre több támadás éri a hagyományos értékeket 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103349-a-jogallamisag-tesztje-csutortokon-varhato-joger-s-itelet-a-szekely-miko-kollegium-pereben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103349-a-jogallamisag-tesztje-csutortokon-varhato-joger-s-itelet-a-szekely-miko-kollegium-pereben
https://szekelyhon.ro/aktualis/jovoben-elkeszulhet-a-marosvasarhelyi-bethlen-gabor-szobor
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103375-szatmarnemeti-ketnyelv-utcaneveket-kaphatnak-az-eddig-nevtelen-utcak
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2018. október 23. – Krónika 

Férfi és nő kapcsolatának meghatározásában az erdélyi magyarságnak a magyarországi 

modellt és nem a brüsszeli ultraliberális elveket kellene követnie Sófalvi Szabolcs, 

Marossszentgyörgy polgármestere szerint. A család meghatározásáról rendezett népszavazás 

előtt tett kijelentései kapcsán az RMDSZ-ben is sokat bírált elöljáró a Krónikának adott 

interjúban elmondta, reális veszélynek tartja, hogy a referendum érvénytelensége után 

Romániában is kezdeményezni fogják a melegházasság engedélyezését. Az elöljáró az 

orvostudományra hivatkozva azt vallja: a homoszexualitás gyógyítható, ugyanakkor ha 

valamelyik gyermeke azzal állna elé, hogy ilyen hajlamot fedezett fel magában, nem taszítaná 

el magától. 

 

Strasbourgi „vizsgán” az érettségi 
2018. október 23. – Krónika 

Árus Zsolt gyergyószentmiklósi jogvédő arra buzdítja azokat a magyar fiatalokat, akiknek a 

románvizsga miatt nem sikerült az érettségijük, hogy forduljanak az Emberi Jogok Európai 

Bíróságához, mert ugyanannyi idő alatt több vizsgát kell sikeresen teljesíteniük, mint a román 

társaiknak. Eddig hat diák tett panaszt a nemzetközi bíróságon, ugyanakkor a 

kezdeményezők remélik, hogy mások is köevetik az „úttörők” példáját. 

 

Elutasították a gyulafehérvári római katolikus gimnázium épületének 
visszaszolgáltatását 
2018. október 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

A Gyulafehérvári Táblabíróság első fokon elutasította a gyulafehérvári egykori Gróf Majláth 

Gusztáv Károly Gimnázium épületének visszaszolgáltatását a római katolikus egyháznak – 

tájékoztatta az MTI-t a táblabíróság szóvivője kedden. A gyulafehérvári várban álló egykori 

katolikus iskolaépület jelenleg az 1918 December Elseje Tudományegyetem főépületéül 

szolgál. A gyulafehérvári római katolikus érsekség restitúciós kérelmét tavaly novemberben 

utasította el az országos restitúciós bizottság arra hivatkozva, hogy a római katolikus egyház 

nem jogutódja a Római Katolikus Státus Tanulmányi Alapjának, amelyre az iskolaépületet 

egykor telekkönyvezték. 

 

Sógor és Tőkés is beolvasott Johannisnak az Európai Parlamentben rendezett 
vitán 
2018. október 23. – MTI, Krónika 

A többsebességes vagy a koncentrikus körök mintájára létrejövő Európát bírálta az Európai 

Parlament plenáris ülésének Európa jövőjéről folytatott keddi vitáján Klaus Johannis. Erdélyi 

EP-képviselők a kisebbségi jogok tiszteletben tartására kérték az államfőt. Tőkés László 

fideszes európai parlamenti képviselő felszólalásában arra kérte a román államfőt, hogy 

Európa jövője érdekében Magyarországgal és a visegrádi országokkal összefogva kelljen 

védelmére az európai értékeknek, keresztyén identitásának, a nemzetek szuverenitásának. 

Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője felszólalásában hangsúlyozta, a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-a-gyulafehervari-romai-katolikus-gimnazium-epuletenek-visszaszolgaltatasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-a-gyulafehervari-romai-katolikus-gimnazium-epuletenek-visszaszolgaltatasat
https://kronika.ro/kulfold/sogor-es-tokes-is-beolvasott-johannisnak-az-europai-parlamentben
https://kronika.ro/kulfold/sogor-es-tokes-is-beolvasott-johannisnak-az-europai-parlamentben
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román politika megosztja a helyi társadalmat. A képviselő arra kérte a román államfőt, tegyen 

meg mindent annak érdekében, hogy egyetlen polgár se érezze magát másodrendűnek saját 

országában. 

 

A romániai kisebbségekkel szembeni bánásmód felülvizsgálatára kérik az 
Európa Tanács parlamenti közgyűlését 
2018. október 23. – Krónika 

Vizsgálat indulhat Románia ellen annak feltárására, hogyan alkalmazza Bukarest a 

kisebbségvédelmi intézkedéseket, miután az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének több 

tagja is panaszt tett a kormánypárti politikusok által a közelmúltban a német kisebbséggel 

szemben tett lejárató kijelentések miatt. A beadványt 11 tagállam – köztük Magyarország és 

Németország – képviseletében a közgyűlés 22 tagja írta alá, magyar részről Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. 

 

Vissza a feladónak: újra össze kell állítania a DNA-nak a vádiratot a 
marosvásárhelyi iskolaügyben 
2018. október 23. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A Maros Megyei Törvényszék kedden ismét visszautalta a korrupcióellenes ügyészségnek 

(DNA) azt a vádiratot, amelyben Tamási Zsolt iskolaigazgatót és Ștefan Someșan volt 

főtanfelügyelőt vádolta a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium – szerinte 

törvénytelen – 2014-es létrehozásával. A büntetőper előzetes eljárásának keretében született 

keddi határozatról Gogolák H. Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje tájékoztatta az MTI-t. Amint 

elmondta, az első fokon meghozott határozat ellen fellebbezhet az ügyészség a hivatalos 

kiközlés utáni három napban. Ha a határozat jogerős marad, az ügy megint visszakerül a 

DNA-hoz a nyomozati szakaszba. 

 

Eltávolított Mikó-felirat: frappáns választ adtak a diákok  
2018. október 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Református Székely Mikó Kollégium iskola diákjai kedden a tanintézmény főtér fele néző, 

emeleti ablakaiba nagy méretű papírlapokra írták fel, hogy „Székely Mikó Kollégium”, miután 

egy végleges bírósági ítélet miatt az önkormányzat kénytelen volt eltávolítani az iskola 

bejáratánál lévő magyar nyelvű feliratot. A felirat miatt a Dan Tanasă által bejegyzett 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület tett feljelentést. Bár a bíróság alapfokon 

elutasította keresetét, a fellebbezést követően a Brassói Táblabíróság jogerős ítéletében arra 

kötelezte a sepsiszentgyörgyi városházát, hogy távolítsa el az iskola bejáratánál lévő táblát. 

Miután ezt megtették, a mikós diákok az épület ablakaiba, nagy méretű papírlapokra írták fel 

az iskola nevét.  

 

Az RMDSZ Manfred Webert támogatja az európai pártcsaládja csúcsjelöltjeként 
2018. október 23. – transindex.ro 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/belfold/vizsgalnak-a-romaniai-kisebbsegekkel-szembeni-banasmodot
https://kronika.ro/belfold/vizsgalnak-a-romaniai-kisebbsegekkel-szembeni-banasmodot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/vissza-a-feladonak-ujra-ossze-kell-allitania-a-dna-nak-a-vadiratot-a-marosvasarhelyi-iskolaugyben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/vissza-a-feladonak-ujra-ossze-kell-allitania-a-dna-nak-a-vadiratot-a-marosvasarhelyi-iskolaugyben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103418-eltavolitott-miko-felirat-frappans-valaszt-adtak-a-diakok
http://itthon.transindex.ro/?hir=53288
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Manfred Webert támogatja az európai pártcsalád csúcsjelöltjeként az RMDSZ, számolt be a 

hírről Facebook-oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök. „Az Európai Néppárt helsinki 

kongresszusán Manfred Webert támogatja az RMDSZ az európai pártcsalád csúcsjelöltjeként. 

Hétfői strasbourgi találkozónkon elmondtuk: fejlődő Erdélyt, erős Európát akarunk. Olyan 

Uniót, amely nem megosztott, a globális versenyben is helyt tud állni, amelyben az őshonos 

kisebbségek kultúrája érték, nem veszélyforrás”- írja bejegyzésében az RMDSZ elnöke.  

 

Polgármesterjelöltek összecsapása: stabilitást vagy változást szeretnének a 
polgárok Gútán? 
2018. október 19. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Gúta Tv adásában ütköztették érveiket a gútai polgármesterjelöltek. A vitának a Gúta TV 

adott otthont, a beszélgetést Vadkerti Neszméri Csilla moderálta. Mint ismert, Gútán 

Horváth Árpád hivatalban lévő polgármester mellett Németh Iveta, korábbi hivatalvezető 

(ForTe) és Forró Tibor, a Hello Gúta jelöltje pályázza meg a városvezetői széket. A vita első 

részében az önkormányzatiságot érintő témakörökhöz szóltak hozzá a jelöltek két körben. 

Horváth Árpád a szociális ellátás kapcsán kiemelte, hogy a nyugdíjasotthon az elmúlt 

években kiválóan működik. Tervei között szerepel egy közösségi központ létesítése a 

hajléktalanok számára, valamint egy bölcsőde létesítése. 

 

Horváth Zoltánt támogatja Dunaszerdahelyen az MKDSZ 
2018. október 19. – bumm.sk 

Dr. Horváth Zoltán független polgármesterjelöltet támogatja Dunaszerdahelyen a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség a küszöbön álló helyhatósági választásokon. A Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség feltétlen híve a politikai pluralizmusnak és e keretek között 

az együttműködésnek. A helyhatósági választások kapcsán is ezt az elvet követve kerestük a 

közös munka lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi politikában is a demokrácia 

alapelvei érvényesüljenek, és az önkormányzatokban folyó munkát a tisztesség, az 

együttműködés, az alkotó szellem és a polgárközpontúság jellemezze.  

 

XIV. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság a Felvidéken 
2018. október 19. – Felvidék Ma 

Az Aranycsapat Emlékév tiszteletére a Kárpátia Sport Polgári Társulás szervezésében idén 

immár 14. alkalommal került sor az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságra sakk és 

asztalitenisz sportágakban október 16-án. Keszegh Béla, Komárom alpolgármestere köszöntő 

beszédében kifejtette, hogy milyen nagy lehetőségek vannak a fiatalok kezében, ebben az 

eldigitalizálódott világban, a sport mekkora plusz önbizalmat és kitartást ad a civil életben 

olyan emberek részére, akik fiatal korukban a sportra áldozzák szabadidejüket. 

 

Jubilál az Egressy Béni Fesztivál 
2018. október 19. – Felvidék Ma 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/tajaink/polgarmesterjeloltek-osszecsapasa-stabilitast-vagy-valtozast-szeretnenek-a-polgarok-gutan
https://ma7.sk/tajaink/polgarmesterjeloltek-osszecsapasa-stabilitast-vagy-valtozast-szeretnenek-a-polgarok-gutan
https://www.bumm.sk/regio/2018/10/19/valasztasok-horvath-zoltant-tamogatja-dunaszerdahelyen-az-mkdsz
https://felvidek.ma/2018/10/xiv-osszmagyar-nemzeti-diakbajnoksag-felvideken/
https://felvidek.ma/2018/10/jubilal-az-egressy-beni-fesztival/
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Immár huszadik alkalommal kerül megrendezésre október 18. és 21. között a felvidéki 

magyar amatőr színjátszás egyik meghatározó találkozója Szepsiben. Az idei fesztivál 

ünnepélyes megnyitóján Havasi Péter vette át az Egressy Béni Fesztivál-díjat. A Csemadok 

Országos Tanácsának megbízásából hagyományosan a Csemadok Kassa-környéke Területi 

Választmánya rendezi meg az amatőr színjátszó társulatok országos megmérettetését. 

 

Zoboralján őrzik örökségünket 
2018. október 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Iroda- és kiállításmegnyitóval vette kezdetét a Zoboralji Örökség Őrzői Őszi Fesztiválja 

Pogrányban október 19-én, majd a helyi kultúrházban Örökség címmel tartottak 

konferenciát. Az ősi kúria épületében lévő Zöldebb Zoboralja irodáját Kulmon Angeika, a 

Zöldebb Zoboralja menedzsre, a Magyar Kézművesség a Felvidéken 2018 című kiállítást 

Neszméri Tünde, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökségének tagja nyitotta meg. 

Mészáros Attila a Magyar Nemzeti Kereskedőház ipolysági irodájának vezetője is köszöntötte 

a résztvevőket.  

 

Magyar katonai emlékhely műszaki átadása Barton 
2018. október 20. – Ma7.sk 

Felállították a barti temetőben azt az emlékoszlopot, amely központi része a katonai 

emlékparknak, ahol a II. világháborúban Szlovákia területén hősi halált halt magyar katonák 

emlékét őrzik majd. Hubacs Sándor, Bart polgármestere elmondta, 2013-ban 

körvonalazódott, hogy a magyar honvédelmi minisztérium hadi emlékhelyet szeretne 

létrehozni Szlovákia területén. Két helyszín jött számításba, Bart és Martos. „Hosszú 

mérlegelés után Bart mellett döntöttek, mivel a temető a faluban van, a jogi viszonyok 

rendezettek. Amit ma itt látunk, mindent a magyar kormány finanszírozott, a tereprendezést, 

a bokrok kiültetését, az emlékművet, az információs táblát. 

 

Leleplezték Szent-Ivány József emléktábláját Rimaszombatban 
2018. október 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Szent-Ivány József a két háború közötti felvidéki közélet kiemelkedő alakja volt. A 

rimaszombati Közösségi Házban székelő civil szervezetek jóvoltából emléktáblát avattak a 

Gömör emblematikus alakjának számító Szent-Ivány Józsefnek. Az ünnepségen beszédet 

mondott Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, Simon Attila 

történész, valamint Mogyorósi András, Szent-Ivány József dédunokája. Szent-Ivány József 

egy emblematikus alakja volt Gömörnek, aki egyszerre volt birtokos, politikus, mecénás, köz- 

és szépíró, művelődésszervező és egyben jó családapa. 

 

„Mátyás király európai nagyhatalommá tette az országot” 
2018. október 20. – Felvidék Ma 

Királyhelmeci állomására érkezett a Mátyás király-emlékév alkalmából létrehozott Hunyadi 

Mátyás életterei című kiállítás. A Bodrogközi Magyar Közösségi Házban (BMKH) október 19-

én tartott megnyitón közreműködött a Szent György Lovagrend és a Tabulatúra Régizene-
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együttes. Az érdeklődők a BMKH udvarán tekinthették meg a visegrádi Szent György 

Lovagrend katonai hagyományőrző tagozatának korhű jelmezekben előadott harcászati 

bemutatóját, melynek keretében középkori fegyvereket, harcmodort és technikát vonultattak 

fel reneszánsz kori királyunk tiszteletére.  

 

Komáromi családi nap meseszínházzal és kézműveskedéssel 
2018. október 20. – Ma7.sk 

A gyerekek szórakoztatását többféleképpen szolgáló családi napot tartott október 20-án az 

Európa-udvarbeli Monarchia kávézóban a Magyar Közösség Pártja komáromi helyi 

szervezete. Az ingyenes közösségkovácsoló rendezvény résztvevői egyaránt élvezték Badin 

Ádám meseszínházi produkcióját, valamint a közös kézműveskedést, éneklést és a népi 

játékokat. A kezdeti siker folytatásra sarkallja a szervezőket, hiszen a városban nagy igény 

mutatkozna az efféle hétvégi gyermekprogramok iránt. 

 

Szimbolikus stafétaváltás Léván 
2018. október 21. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

LÉTkérdések címmel szerveztek szombaton közösségi eszmecserét a rendszerváltozás utáni 

egykori Lévai Értelmiségi Találkozók résztvevőivel. A lévai Reviczky Ház falai között a 

résztvevőket a szervezők nevében a lévai születésű Gubík László, a Via Nova ICS elnöke és 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja (MKP) európai parlamenti képviselője köszöntötték. 

Gubík elmondta, nemcsak az emlékezés okán szervezték meg ezt a találkozót, hanem tanulni 

akarnak a múltból, és előre tekinteni, ezért a martosi székhelyű Esterházy Akadémia 

hallgatóit is meghívták a fórumra. Az egykori lévai találkozók idején is több párt próbálta 

megszólítani a felvidéki magyarságot, ahogy most is. Csáky Pál örömét fejezte ki, hogy sok 

fiatal jött el az eszmecserére, mint mondta, szimbolikus stafétaváltásnak is tekinthető ez a 

rendezvény. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a Szövetség a Közös Célokért társulás 
2018. október 21. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás soron következő közgyűlését Dunaszerdahelyen 

tartotta, az Üzleti és Tájékoztatási Központ konferenciatermében október 20-án, szombaton. 

A közgyűlést Pogány Erzsébet, a SZAKC idén májusában elhunyt igazgatója emlékének 

szentelték a szervezők. Duray Miklós, a SZAKC elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy 

a Szövetség tevékenysége nagyon gazdag volt az elmúlt évben, viszont sok szomorúságot is 

hozott. „Tavaly ősztől kezdve sok értékes felvidéki magyart veszített a közösségünk” – 

mondta.  A közgyűlés elején a résztvevők egyperces néma csenddel tisztelegtek Pogány 

Erzsébet emléke előtt, aki halála után két posztumusz díjat kapott – a Széchenyi Társaság 

Díját, illetve Magyar Örökség Díjat.  

 

Magyar-roma kulturális ünnepély Gömöralmágyban 
2018. október 21. – Ma7.sk 
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Remek hangulatban, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Csemadok 

Gömöralmágyi Alapszervezete október 20-án Együtt a kultúráért címmel magyar-roma 

kulturális ünnepélyét az almágyi kultúrház nagytermében. A gazdag műsor a műfajok széles 

skáláját vonultatta fel. A rendezvényen mindkét nemzetiségből, a helyi és a környékbeli 

fellépők kaptak helyet. Bemutatkoztak az almágyi alapiskola és óvoda tanulói, akik tánccal és 

mesével örvendeztették meg a közönséget. A Buzitai Alapiskola Citerazenekara és a Kelepelők 

Gyermek Néptánccsoport 2002-ben alakult. Céljuk és feladatuk, feltárni, őrizni és átadni 

hagyományainkat, megszerettetni és megismertetni a népzenét és a néptáncot. 

 

Alsószelinek gazdaságilag mindig rendben kell lennie 
2018. október 21. – Ma7.sk 

Alsószeli a Mátyusföld szívében, több nagyváros elérhető közelségében fekszik. A több mint 

kétezer lelket számláló falu rohamosan fejlődik és új beruházásokat tervez. Heteken belül 

átadásra kerül Alsószeli teljesen felújított magyar óvodája. Míg a rekonstrukciós munkálatok 

gőzerővel folynak az oktató-nevelő intézményben, addig a községháza épületén is teljes 

erőbedobással dolgoznak a munkások, hogy új formát ölthessen a hivatal. A falu első embere, 

Kovács Lajos rutinosan, szakszerűen tervez, irányít, tárgyal, és láthatóan mindent kézben 

tart. A polgármester elmondása alapján a magyar óvoda épületét statikai problémák miatt két 

éven belül bezárhatták volna, ha nem érkezik meg időben a Magyar Kormány támogatása.  

 

Önkormányzati tőke nélkül is lehet fejleszteni Őrsújfalut 
2018. október 21. – bumm.sk 

Molnár Marián az egyes körzet képviseletéért száll harcba a november 10-i helyhatósági 

választásokon. A Őrsújfalun élő vállalkozó szerint a településrészen számos fejlesztés 

megvalósítható úgy, hogy ahhoz nem igényelnek önkormányzati támogatást, csupán kijárják 

a szükséges utat. 

 

A Most-Híd visszavonta a nemzetiségi színházakat érintő javaslatát 
2018. október 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Most-Híd koalíciós párt képviselői hétfőn visszavonták a parlament elé terjesztett, a 

színházi és zenei tevékenységről szóló törvényjavaslatukat, melynek az volt a célja, hogy a 

nemzetiségi színházak a Kulturális Minisztérium fenntartói hatáskörébe kerüljenek át. A 

döntést azzal indokolták, hogy a témáról szakmai vitát kell folytatni, és meg kell akadályozni 

a diszkusszió átpolitizálását. „Tiszteletben tartjuk, hogy mindenkinek joga van nyilvánosan is 

közzétenni a véleményét. Semmi esetre sem akarjuk ugyanakkor, hogy a nemzetiségi 

színházak, és ezzel együtt a nemzeti kisebbségek kultúrájának témáját még inkább 

átpolitizálják” – jelentette ki hétfőn Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője. 

 

Polgármesterjelöltek vitája Rimaszombatban: „Meg kell állítani az 
elvándorlást!“ 
2018. október 22. – Ma7.sk 
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Polgármesterjelöltek vitájának adott otthont a rimaszombati Három Rózsa Kávéház. A baráti 

hangulatú beszélgetést Hangácsi István vezette, vendégei pedig Rimaszombat város két 

polgármesterjelöltje, Vaš Vilmos és Zagyi Róbert voltak. A közelgő önkormányzati 

választásokra készülve a két jelölt lehetőséget kapott a bemutatkozásra, majd választási 

programjának rövid ismertetésére. 

 

Megemlékezéssorozat Zselízen az őszi sokadalom jegyében 
2018. október 22. – Ma7.sk 

Több évfordulót összekötve szervezett megemlékezéssorozatot Zselízen a Csemadok helyi 

alapszervezete. Előbb az I. világháborúban elesett zselízi (mikolai és szódói) honvédek emléke 

előtt tisztelegtek a felújított emlékműnél a Hősök Emlékkertjében, mely Magyarország 

Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával vált felettébb impozánssá. Az 

emlékmű állapotának rendbetétele és a környezet rendezése mellett két díszes öntöttvas 

zászlótartó rúddal is kiegészült, melyre ünnepélyes keretek között a magyar és a zselízi zászlót 

vonta fel Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, illetve a város polgármestere, Juhász András. 

 

Előítéletek felmérése a felvidéki magyar iskolákban 
2018. október 23. – Ma7.sk 

Az előítélek felmérése és kezelése volt a témája a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség és a 

komáromi Selye János Egyetem közös projektjének. A program keretei között öt felvidéki 

magyar középiskolában szerveznek workshopokat. A rendezvényeken az egyetem 

szakemberei adnak elő a tolerancia témakörében. 

 

Fejlesztési elképzelésekben is segítenek az MKP politikusai 
2018. október 23. – Ma7.sk 

Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn megtartotta 8. képviselő-testületi ülését. A testületi 

ülésen jóváhagyták a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetését. A büdzsé kiegyenlített, a 

bevételi és a kiadási oldalon egyaránt közel 250 millió euró szerepel – tájékoztatta a 

Felvidék.ma-t Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője. Mint 

megtudtuk, a költségvetés tartalmazza a közalkalmazottak 2019-től esedékes, 10 százalékos 

bérvalorizációját. Megfelelő keretet biztosít a megyei intézmények működésére, a megye 

tevékenységeinek fedezésére. 

 

Ősszel az óvodánkban: fotópályázat külhoni óvodák és óvodai csoportok 
részére 
2018. október 23. – Új Szó 

Ősszel az óvodánkban címmel hirdetett fotópályázatot a Kárpát-medencei Óvodaprogram 

keretében felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, muravidéki és vajdasági magyar óvodák vagy óvodai 

csoportok részére a Strategic Scope Kft. A pályázat célja, hogy bemutassák, milyen jellemző, 

közös foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek, hogyan telik az ősz ezekben az óvodákban, 

miközben a fotókon a gyerekeknek legyenek a főszereplők. A pályázat időtartama október 19–
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november 12., a legjobb fényképek kikerülnek a program hivatalos oldalára 

(ovodaprogram.eu), illetve a Facebook-oldalra. 

 

Kerekasztal-beszélgetés a párkányi polgármesterjelöltekkel 
2018. október 23. – Új Szó 

Tizennyolc nappal az önkormányzati választások előtt izgalmasnak ígérkező rendezvényen 

vehetnek részt a párkányiak. A Párkányi Városi Televízió ma 18 órára a városi művelődési 

központba várja mindazokat, akik személyesen is szeretnének részt venni a 

polgármesterjelöltek kerekasztal-beszélgetésén. „Az összes jelölt elfogadta meghívásunkat. 

Már csak ezért is reméljük, hogy a kerekasztal érdekes, tanulságos és hasznos lesz. A 

beszélgetésben nemcsak a jelölteket és álláspontjukat, hanem a várossal kapcsolatos konkrét 

elképzeléseiket és nézeteiket is megismerhetik a párkányiak” – tájékoztatta lapunkat Muszka 

Róbert, a Párkányi Városi Televízió üzemeltetője. 

 

Államfőjelölti témáim Magyarországon is feszültséget okozhatnak – Menyhárt 
József a Körképnek 
2018. október 23. – Körkép 

Bízik abban, hogy 2019 májusában eléri majd a 100 ezer szavazatot. Bár vezetése alatt a 

felmérések egyre mélyebben mérik az MKP-t, ő maga optimista, és szerinte Budapesten is 

elégedettek a teljesítményével. Azt mondja, soha nem fogadott el egyetlen eurót sem Világi 

Oszkártól, és nincs tudomása arról, hogy a felvidéki oligarcha köre az MKP pártmédiájára 

költött pénzekből részesülne. Mint mondja, Bugár Bélára már nincs miért szavazni, ő maga 

pedig arra készül, hogy visszavigye a parlamentbe az MKP-t. Menyhárt József, az MKP elnöke 

a Körkép.sk-nak adott interjút. 

 

Megkezdték a szülőföldön magyarul támogatás folyósítását 
2018. október 23. – Pannon RTV 

Az OTP bank által megszabott ütemterv szerint a CMH december közepéig heti 

rendszerességgel postázza a pályázóknak az értesítő leveleket. 

Megkezdődött a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatások, illetve a 

hallgatói támogatások kifizetése október 19-én - áll a CMH Polgári Egyesület közleményében. 

A támogatás összege 70 euró gyermekenként, az aktuális árfolyamnak megfelelően. A 

támogatásokat az OTP Bankban lehet átvenni a megfelelő értesítő és személyi igazolvány 

felmutatásával. Vajdaságban a támogatások folyósítását a CMH irodák koordinálják. 

 

Két lista indul az MNT-választáson 
2018. október 20. – Vajdaság MA 

Pénteken éjfélkor lejárt a választási listák átadásának a határideje. A várakozásokkal 

ellentétben a Magyar Nemzeti Tanács következő összetételének megválasztására csak két 

listát nyújtottak be. A Vajdasági Magyar Szövetség listájának az elnevezése most is Magyar 
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Összefogás. A harmincöt jelölt között VMSZ-tagok és független értelmiségiek egyaránt 

szerepelnek. A Magyar Mozgalom ugyancsak teljes listát állított 35 névvel. 

 

Tizenkét kórus lépett fel a Vajdasági Magyar Kórusok XIX. Találkozóján 
2018. október 22. –  Pannon RTV 

Az idei kóruspódium énekei a szabadkai Lányi Ernő halálának 95. évfordulójához, valamint 

Lisieux-i Kis Szent Teréz szintén 95 évvel ezelőtti boldoggá avatásához kapcsolódtak. A 

magyarkanizsai Cantilena Kamarakórus már a kezdetektől részt vesz a kórustalálkozón. Idén 

is igyekeztek változatos repertoárral érkezni. 

 

Testvértelepülési összefogással székelykaput állítottak Gomboson 
2018. október 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az erdélyi Mikóújfalutól és a magyarországi Ballószögtől, Gombos testvértelepüléseitől kapott 

székelykaput avattak ma a nyugat-bácskai faluban. Az újonnan felállított és felavatott 

székelykapu a három testvértelepülés összefogását jelképezi, tudósít a Pannon RTV. A kapu 

kifaragását és szállítását az erdélyiek vállalták, míg Ballószög anyagiakkal támogatta őket. Az 

avatással egybekötött ünnepségen művelődési műsort tartottak. 

 

 

Klimkin: provokáció a kárpátaljai magyar vezetők elleni óriásplakátok 
2018. október 21. – karpatalja.ma 

Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter is provokációnak nevezte a Kárpátalja szerte október 

20-ra virradóra elhelyezett órásplakátokat – tájékoztat a miniszter Twitter oldala. – Még csak 

most mondtam, hogy Kárpátalján provokációkra kell számítani és már meg is jelentek a 

megyében a magyar szeparatizmust elítélő óriásplakátok. Fontos, hogy ne csak elítéljék, 

hanem, hogy kiderüljön ki áll a provokáció mögött. – olvasható a bejegyzésben. 

 

Kárpátalja kormányzója: orosz titkosszolgálati provokáció a magyarellenes 
óriásplakátok kihelyezése Kárpátalján 
2018. október 20. – MTI, Origo.hu  

Az orosz titkosszolgálatok provokációjának tartja a Kárpátalja megyei állami közigazgatási 

hivatal a kárpátaljai magyar politikai vezetők képeit és magyarellenes feliratot tartalmazó 

óriásplakátok kihelyezését a megye több járásában - közölte Hennagyij Moszkal, Kárpátalja 

kormányzója szombaton hivatalos honlapján. Bejegyzésében a megyevezető jelezte, a 

rendvédelmi szervek jelenleg nyomoznak a provokatív cselekmény elkövetői után, de szerinte 

"a végrehajtás módja és stílusa arra utal, hogy ez is az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat 

(FSZB) primitív provokációja". 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/tizenket-korus-lepett-fel-vajdasagi-magyar-korusok-xix-talalkozojan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22913/Testvertelepulesi-osszefogassal-szekelykaput-allitottak-Gomboson.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/klimkin-provokacio-a-karpataljai-magyar-vezetok-elleni-oriasplakatok/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181022-nemzetisegi-viszaly-szitasa-miatt-indul-eljaras-karpataljan-a-magyarellenes-oriasplakatok-ugyeben.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181022-nemzetisegi-viszaly-szitasa-miatt-indul-eljaras-karpataljan-a-magyarellenes-oriasplakatok-ugyeben.html
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Még mindig nincs uniós válasz a kárpátaljai magyarok elleni sorozatos 
jogsértésekre 
2018. október 22. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő aggodalmának adott hangot tegnapi 

esti plenáris felszólalásában a kárpátaljai magyar közösséget mostanában ért atrocitások 

miatt. A néppárti politikus rámutatott: az oktatási és nyelvtörvény általi kisebbségi 

jogszűkítések bizonytalanságot keltenek a magyar közösségben, a helyzetet pedig tovább 

rontja a biztonságérzet megrendülése. „Egyesek tudatosan dolgoznak a nemzetiségek közötti 

béke megbontásán és az etnikai alapú konfliktus gerjesztésén Kárpátalján”- fogalmazott 

Bocskor Andrea. 

 

Szakértő: Ukrajna semmibe veszi a magyar kisebbségek elleni atrocitásokat 
2018. október 20. – karpatalja.ma 

Az ukrán állam negligálja, semmibe veszi a magyar kisebbség elleni atrocitásokat, melyek az 

ukrán-orosz szembenálláshoz képest nem sokat számítanak – erről beszélt Fedinec Csilla, a 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa az 

M1 aktuális csatornán vasárnap este. Minden társadalomban van 10 százaléknyi szélsőséges, 

a probléma akkor kezdődik, amikor az állam tétlensége, vagy éppen ráutaló magatartása 

miatt az utcára mennek – jegyezte meg a szakember. 

 

Színházi fesztiválra várják az érdeklődőket Beregszászban 
2018. október 22. – karpatalja.ma 

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Az 

esemény tiszteletére nyolc napig tartó színházi ünnep kezdődik október 24-én Beregszászban. 

A III. Nemzetközi Sztalker Színházi Fesztiválon tíz előadást láthatnak az érdeklődők, köztük a 

budapesti Nemzeti Színház, az ungvári és a kijevi ukrán nemzeti teátrum darabjait, emellett 

érkeznek előadók a debreceni Csokonai Színházból, s természetesen a beregszászi társulat is 

színre lép. 

 

Elindult a „Szól a Fülemüle!” –Kárpátaljai népzenei és néptánc képzés 
2018. október 20. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány első ízben hirdette meg az Aknaszlatinai Tehetségpont 

bázisán, azaz az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolában a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai 

népzenei és néptáncképzést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával. 

 

Idén ismét 4 szombaton folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
tehetséggondozó programja 
2018. október 20. – karpatalja.ma 

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok, 

foglalkozások szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás területén, a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/meg-mindig-nincs-unios-valasz-a-karpataljai-magyarok-elleni-sorozatos-jogsertesekre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/meg-mindig-nincs-unios-valasz-a-karpataljai-magyarok-elleni-sorozatos-jogsertesekre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szakerto-ukrajna-semmibe-veszi-a-magyar-kisebbsegek-elleni-atrocitasokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szinhazi-fesztivalra-varjak-az-erdeklodoket-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/elindult-a-szol-a-fulemule-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-kepzes/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-ismet-4-szombaton-folyik-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-ismet-4-szombaton-folyik-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programja/
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tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, valamint minél több 

lehetőség felkínálása a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók számára, hogy ők ezáltal 

ismereteiket, készségeiket a már meglévő képzési anyagokon túl kiszélesíthessék. A 

2018/2019-es tanévben ismét útjára indult a program, melyben Kárpátalja általános- és 

középiskolásai vehetnek részt.  

 

Szobrot kap Fedák Sári Beregszászban 
2018. október 20. – Kárpátalja 

Október 26-án, a Stalker nemzetközi színházi fesztivál keretében avatják fel ünnepélyesen a 

beregszászi Hősök terén Fedák Sári emlékművét – jelentette a mukachevo.net. Az 

emlékműállítás ötlete Szűcs Nelli művésznőtől származik. Az egész alakos szobor Mihajlo 

Kolodko szobrász alkotása. Az elképzelés megvalósítását a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatása teszi lehetővé. A megnyitón részt vesz és felszólal Grezsa István, Kárpátalja 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos, 

valamint Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. 

 

Kiosztották a felsőfokú tanulmányi támogatásokat 
2018. október 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este tartotta a jelenlegi mandátum utolsó soros ülését a Lendva Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa. Az ülésen a felsőfokú tanulmányi támogatási 

pályázatokat vitatták meg és bírálták el. A pályázatra 13 Lendva községbeli egyetemista 

jelentkezett.  

 

Deák Ferenc emléknapot tartottak Zsitkócban 
2018. október 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

Zsitkócban a helyi közösség, a Gyöngyvirág Művelődési Egyesület és a Dobronak Községi 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében megrendezték a hagyományos Deák 

Ferenc emléknapot. A meghívott vendégek és a helybeliek részvételével az alkalmi 

kultúrműsor és a történelmi tények felidézése után a faluotthonon elhelyezett emléktábla 

megkoszorúzására is sor került. 

 

Nemzetközi Bartók-mesterkurzus Bécsben 
2018. október 22. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt hétvégén 13 fiatal magyar és osztrák zongoristatehetség vett részt a Nemzetközi 

Bartók Béla Társaság mesterkurzusán Bécsben. A Mozarthausban a képzés középpontjában a 

bécsi klasszikus zeneszerzők művei álltak. A közös munka nemcsak a diákoknak, de kísérő 

tanáraiknak is jó tapasztalat volt, mondta Ott Éva, a Nemzetközi Bartók Béla Társaság 

elnöke. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/10/20/szobrot-kap-fedak-sari-beregszaszban
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2943002/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 19. – Kossuth Rádió 

 

Potápi: a Magyar Kormány megduplázza a kárpátaljai szociális programcsomag 

keretösszegét 

A Magyar Kormány megduplázza a kárpátaljai magyarság támogatására 2015-ben indított 

szociális programcsomag keretösszegét – jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár mai sajtótájékoztatóján. A döntésről és a támogatás részleteiről az 

államtitkár Ternovácz Fanninak nyilatkozott.  

 

Újabb szerződéskötések az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program 

keretében 

Ma írták alá Beregszászon Magyar Kormány által támogatott Egán Ede Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Program több mint 800 nyertes pályázójának támogatási szerződését. 

Pályázni lehetett többek között eszközbeszerzésre, és kapacitásbővítésre maximum 3 millió Ft 

értékben. A magyar kormány hosszú távú gazdaságélénkítő programja 2016-ban indult 

Kárpátalján. Az eltelt idő alatt eddig 4700 vállalkozó nyert - vissza nem térítendő támogatást 

vállalkozásának fejlesztésére mezőgazdasági, turizmus és vállalkozás fejlesztés kategóriákban.  

 

Az év végén zárul a délvidéki magyar gazdaság- és térségfejlesztési program első 

hároméves ciklusa 

Az év végén zárul a magyar kormány által támogatott délvidéki magyar gazdaság- és 

térségfejlesztési program első hároméves ciklusa. 2019-ben kezdődik egy második szakasz, 

amely a turizmus fejlesztését tűzte ki célul. A Turisztikai stratégia elkészült, amelyet most 

közvitára bocsájtottak. Az első fórumot csütörtökön tartották meg Szabadkán, itt készült 

Németh Ernő összeállítása, melyben elsőként Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány 

ügyvezetőjét kérdezte. 

 

A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvények csütörtöktől az államnyelv 

mellett öt további nyelven is elérhetőek 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-19_18-02-00&enddate=2018-10-19_18-40-00&ch=mr1
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A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvények csütörtöktől az államnyelv mellett öt 

további nyelven is elérhetőek a SLOV-LEX portálon. Az Igazságügyi Minisztérium hármas 

célt követett: emelni a nemzeti kisebbségek tagjainak komfortérzetét, egységesíteni a 

terminológiát, valamint a nemzetközi egyezményekben, elsősorban a nyelvi kartában vállalt 

kötelezettségek teljesítését. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Átadták a Virágos Kolozsvár projekt második évadának díjait 

Átadták a Virágos Kolozsvár projekt második évadának díjait. Idén 64 pályázat érkezett be, 

jóval több mint tavaly. Az idei versenyről a Városszépítő Egylet elnökét, Szenkovics Dezsőt 

kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Székelyföld Napok – a Székelyföld folyóirat szerkesztősége átadta idei nívódíjait 

A Székelyföld Napok programjának részeként a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld 

folyóirat szerkesztősége átadta idei nívódíjait, amellyel a székelyföldi irodalom, honismeret és 

kultúra legkiválóbb képviselőit, valamint a székelyföldi olvasóknak író erdélyi és anyaországi 

szerzők munkáját is elismerik. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2018. október 20. – Kossuth Rádió 

 

Kárpát-medencei turnén a brisbane-i magyar színtársulat 

Az ausztráliai Brisbane-i Magyar Amatőr Színtársulat Kárpát-medencei turnéja során 

Bonyhád és Paks után a Felvidéken és Erdély több településén is bemutatkozott. Tamási 

Áron: Hullámzó vőlegény című színpadi játékát mindenütt telt ház előtt, nagy sikerrel adták 

elő. Ausztrália egyetlen magyar színtársulata 2007-ben alakult és most első alkalommal vesz 

részt Kárpát-medencei előadó-körúton, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. 

Erdei Edit Zsuzsanna beszélgetései Marosvásárhelyen készültek. 

 

2010 óta működik a Hitel Múzeum Száz István Tas leányfalui otthonában 

2010 óta működik a Hitel Múzeum Száz István Tas leányfalui otthonában. Nemrégiben pedig 

megjelent egy igen vaskos kötetbe gyűjtve a Hitel című lap valamennyi írása - a Leányfalu 

Ház és Ravasz László Könyvtár, valamint a Jancsó Alapítvány jóvoltából. Elkészült egy húsz 

molinóból álló mobil kiállítás is, amit szeretne magával vinni a könyvbemutatókra a kis 

csapat a Kárpát-medence magyar lakta településeire, egyetemeire, értelmiségi köreibe. Sőt, 

ha a pályázati támogatások engedik, akár a Kárpát-medencén túlra is. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-20_18-02-00&enddate=2018-10-20_18-40-00&ch=mr1
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Beszélgetés Mandics Györggyel 

Az 1960-70-es évek Romániájában Temesváron volt az egyik legpezsgőbb, legszínvonalasabb 

magyar irodalmi élet – állította egy temesvári előadásán Mandics György, aki több 

minőségében (a Román Írószövetség temesvári szervezetének vezetőségi tagja, az Ady Endre, 

majd a Franyó Zoltán irodalmi kör tagja, utóbbinak elnöke is, és a helyi Fáklya kiadó 

nemzetiségi osztályának vezetője) is szoros kapcsolatban állt a helyi írótársadalommal. 

Lehőcz László kérdezte arról: minek köszönhető, hogy az akkor is jelentős kisebbségben élő 

magyarság ilyen komoly irodalmi műhelyt mondhatott magáénak. 

          

Az I. világháborús katonatemetők összeírását tűzte ki célul Pintér Tamás 

történész 

Kötelességünk ápolni a hősök emlékét! Ennek szellemében az eltűnő félben lévő I. 

világháborús katonatemetők összeírását tűzte ki célul Pintér Tamás történész, a Nagy Háború 

Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke és Molnár Tibor, a zentai 

történelmi levéltár fő levéltárosa. Velük beszélgetett újvidéki munkatársunk, Ternovácz 

István. 

 

Határok nélkül 

2018. október 21. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés Szilágyi Szabolccsal, a BUOD elnökével 

A magyarok az utóbbi évszázadban több hullámban – főleg a két világháború, valamint 1956 

után – vándoroltak ki Nyugat-Európába vagy a tengeren túlra. A Németországban élő 

magyarok számát 2-300 ezerre becsülik, egyesek közülük már több generáció óta ott élnek, de 

sokan az uniós csatlakozás után telepedtek át, nemcsak Magyarországról, hanem a Kárpát-

medence más magyar lakta vidékeiről. Helyzetükről, nyelv- és nemzetőrző tevékenységükről, 

érdekképviseletükről Lehőcz László a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének 

alelnökét, Szilágyi Szabolcsot kérdezte. 

 

Interjú a bostoni magyar iskolából 

A bostoni magyar közösségnek 1999 óta virágzó hétvégi iskolája van a Bartók Béla Bostoni 

Magyar Iskola és Óvoda. A röviden Boskola néven ismert közösség a Massachusettsi Magyar 

Egyesület (MME) szárnya alatt működik. A lelkes önkéntesek 10 csoportban, több mint 100 

diáknak (bölcsődéstől felnőtt korig) kéthetente tartanak foglalkozásokat két szomszédos 

bérelt templomban. Orosz Sára járt a Boskolában.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-21_18-02-00&enddate=2018-10-21_18-40-00&ch=mr1
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Gömörből Nógrádba 

Gömörből Nógrádba. Rónafalu búcsúján vendégeskedtek a Felvidékről a felediek, akik – a 

rendezvényszervező szerint – nagyon ügyes táncosok. Ha megmutatni nem is tudjuk, de 

elhisszük, és Tarnóczi László összeállításában hallani is fogjuk őket.  

 

Nyolc délvidéki és magyarországi település diákjai mérték össze tudásukat a 

palicsi Sakktivityn   

A Világ Sakkfesztivál napján világszerte több mint 100 város vállalta, hogy a sakkot 

népszerűsítő rendezvényt szervez. Szerbiából Palics csatlakozott a rendezvényhez a Sakktivity 

nevű játékos vetélkedővel, ahol nyolc délvidéki és magyarországi település diákjai mérték 

össze tudásukat.  A csapatokat ismert közéleti személyiségek, zenészek, színészek, sportolók 

irányították. Németh Ernő összeállítása. 

 

Negyedik kórustalálkozó Nyíremeggyesen 

A zene és a hitt összehozza az embereket. 4. alkalommal rendeztek kórustalálkozót 

Nyírmeggyesen, ahová határon túlról is érkeztek kórusok.  A részleteket Zsoldos Barnabás 

összeállításából tudjuk meg.  

 

 

Határok nélkül 

2018. október 22. – Kossuth Rádió 

 

10. évfordulóját ünnepelte múlt hét végén a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar 

Kulturális Egyesület  

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte múlt hét végén a Marosvásárhelyi Örmény - 

Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE). A kétnapos rendezvény színes kulturális 

programmal: könyvbemutatóval, zenei hangversennyel, fotó-, népviseleti és 

szőnyegkiállítással várta az érdeklődőket. A 10 éves egyesület szerepéről, munkájáról, 

terveiről kerekasztal-beszélgetést is tartottak, Egyesületi élet- közélet címmel. Az 

összeállításban elsőként Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény - Magyar Kulturális 

Egyesület alapító elnöke nyilatkozik. 

 

Palicson megszervezték az első Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat 

A II. Világháború végén megtizedelt délvidéki magyarság 1952-ben talpra állt. Palicson 

megszervezték az első Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat, az ottani nemzetrész 

legfontosabb kulturális seregszemléjét. A politika azonban veszélyesnek találta a magyarság 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-22_18-02-00&enddate=2018-10-22_18-40-00&ch=mr1
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kulturális megerősödését, a rendezvényt eltiporták, sőt a Kultúrszövetséget is felszámolták, a 

nemzetiségi egyesületeket pedig nemkívánatosnak nyilvánították és fúzióra kényszerítették 

más nemzetiségű egyesületekkel. Csak 1992-ben sikerült felújítani a játékokat, akkor is 

vérzivatarban, a délszláv háborúk kellős közepén. A 66 évvel ezelőtti első játékokra és azok 

felújításának negyedszázados évfordulójára emlékeztek Palicson. Németh Ernő 

összeállításában elsőként Dudás Károlyt, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség korábbi 

elnökét hallják. 

 

Látogatás Tamásfalván 

Tamásfalva egy kis, begaszentgyörgyi községhez tartozó település Zsombolyától délkeletre, az 

Ó-Bega mellett, Klári, Szerbcsernye, Szerbittabé és Ótelek között, az egykori Torontál 

vármegye északkeleti részén. Magától a Közép-bánsági körzet központjától, 

Nagybecskerektől, mintegy 60 km távolságra fekszik. Egy út vezet a faluba, amely egyelőre jó 

állapotban van, ha az nem lenne, szinte el lennének vágva a "világtól" - mondta 

munkatársunknak, Kónya-Kovács Otíliának Szarka Zoltán, a falu tanácsának második 

embere.  

 

A délvidéki Horgoson az idei szüret idején Szent Orbán szobrot avattak 

A szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik Szent Orbánt. A 

néphagyomány szerint, ha Orbán megvédte a termést a fagytól, akkor borral vendégelték meg 

a szobrát a gazdák, ha viszont fagykáruk lett, akkor megvesszőzték. A délvidéki Horgoson az 

idei szüret idején Szent Orbán szobrot avattak a helybeli Bacskulin család adományaként. A 

falu egykor ismert volt a szőlőtermeléséről, s ezt a hírnevet szeretnék visszaszerezni.  

Bacskulin István délvidéki borászt, a Szent Orbán Borlovagrend nagymesterét kérdezi 

elsőként Németh Ernő. 

 

Magyar feltalálók a világon 

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

atyja? Ha nem, most hallanak róla. Szilágyi Szabolcs, a Németországi Magyar Szervezetek 

Szövetségének alelnöke nemrég Temesváron mutatta be a magyar feltalálókról és 

találmányaikról valamint a hungarikumokról összeállított, nagyon szép kivitelezésű köteteit. 

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

anyaga került a könyvbe. Lehőcz László először kezdeményezése indítékairól kérdezte 

Szilágyi Szabolcsot. 

 

Határok nélkül 

2018. október 23. – Kossuth Rádió 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-23_18-02-00&enddate=2018-10-23_18-40-00&ch=mr1
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60 éve alakult meg a Göteborgi Magyar Egyesület 

A Göteborgi Magyar Egyesület 1957-ben, tehát rögtön az 56-os politikai menekültek 

Svédországba érkezése után alakult meg. Hamarosan Svédország, majd az egész emigráció 

egyik legismertebb és legaktívabb magyar szervezetévé fejlődött. Jelenleg egész Skandinávia 

és lassan egész Európa utolsó kimondottan 56-os magyar politikai menekültek által alapított 

egyesülete. Elveit és munkatervét és célkitűzéseit már az első alapszabályban rögzítette: 

Göteborg és környéke magyarjainak kulturális és érdekképviseleti szerveként kívánt 

működni, más – hasonló szándékú – magyar egyesületekkel együtt működve azonos elvek 

szerint, a svéd hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel jó viszonyban, de mindenki mástól 

függetlenül az anyanyelv, a kultúra, a nemzeti hagyományok és magyarságtudat 

fenntartásának érdekében. Anyagi és erkölcsi függetlenségére olyan gondosan ügyelt, hogy az 

első közel harminc évben a svéd törvények szerint az egyesületeknek nyújtott anyagi 

támogatást sem igényelte – olvasom bemutatkozásukat honlapjukról. A Határok nélkül mai 

adása Göteborgi Magyar Egyesületet mutatja be megalakulásának 60. évfordulóján. 

 

Öt kontinens 
 
2018. október 20. – Duna World 

Műsorunk elején látogassunk el Izlandra! A Sarkvidékhez közeleső szigetországban nemcsak a 

vulkánok aktívak, hanem a magyar közösség is. 1992 óta szervezett formában is összejárnak 

honfitársaink, hogy ápolják a kultúrájukat, anyanyelvüket.  

A Kőrösi Csoma Sándor és a Mikes Kelemen Ösztöndíjprogram igazi sikertörténete az 

Argentínában szétszórtan élő magyarok közösségbe kovácsolása. Köszönhető mindez Zsonda 

Márk néprajzkutatónak, aki 2013 óta kutatja az ott élő magyarokat.  

Az angliai magyar gyerekek többsége angol nyelvű iskolába jár, azonban majdnem minden 

nagyobb városban működik hétvégi magyar iskola, ahol a diákok a nyelv mellett néptáncot 

tanulhatnak, közelebb kerülhetnek a magyar kultúrához.  

Záborszky László agykutató, 1966-tól medikusként dolgozott Szentágothai professzor anatómiai 

intézetében. Miután elvégezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet, ott is maradt 1981-ig. 

Azóta az Egyesült Államokban él, jelenleg a Rutgerts Egyetem professzora.  

A Flying Objects Design Studio-val korábbi adásunkban találkozhattak. Most újból felkerestük 

őket, hiszen legújabb munkájukkal rangos, nemzetközi díjat nyertek.  

Térkép 
 
2018. október 20. – Duna World 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-10-20-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-10-20-i-adas/
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A nemzeti összetartozást nap mint nap, sokféleképpen megtapasztalhatjuk, de azt hiszem, hogy 

az egyik legszebb és legszívmelengetőbb példája talán a Magyarok kenyere program. A civil 

kezdeményezés során búzát gyűjtenek, amelyet aztán kenyér és liszt formájában juttatnak el a 

rászorulókhoz. Szatmárnémetiben az összegyűlt búzát összeöntötték a Bihar megyei gazdák 

adományával, és Csaba testvér gyerekotthonainak ajánlották fel.  

Az ungvári várban, jótékonysági bálon gyűjtöttek adományokat a Ráti Szent Mihály 

Gyermekotthon rehabilitációs központja számára. A gyermekotthont Majnek Antal, a Munkácsi 

Római Katolikus Egyházmegye püspöke álmodta meg. Az első házat 2006-ban építették fel, ma 

már négy épületben laknak a nevelőszülők a gyerekekkel. Az otthonnak hamarosan lesz egy 

rehabilitációs központja, illetve egy asztalosműhelye is, ahol a fiúk számára tudnak majd munkát 

biztosítani.  

Október 19-e és 21-e között rendezik meg Nagyváradon a XVI. Csillagocska Gyermek és Ifjúsági 

találkozót, melyet Benedek Árpád zenepedagógus ajánl a következő videoüzenetben a Térkép 

nézőinek figyelmébe. A Csillagocska Néptáncegyüttes kézműves foglalkozásokkal, 

hagyományőrző táncházzal, gálaműsorral vár mindenkit, aki érdeklődik a népi hagyományok, 

táncok, őseink mindennapi élete iránt. „Csak akkor lehet biztos jövőnk, ha ismerjük és 

megbecsüljük a múltat - áll a meghívóban.” 

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programjai keretében idén már közel 10 ezer magyar diák 

utazhatott egy másik Kárpát-medencei országba. A szövetség a nemzeti ünnepekhez és 

emléknapokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségeken túl hétvégi programokat is szervez. A közös 

kirándulásokon magyarországi iskolák és valamennyi külhoni terület diákjai részt vehetnek. A 

Túracipőben az összetartozásért elnevezésű akció keretében Kárpátalján közel száz diák és 

tanáraik ismerkedhettek a történelmi nevezetességekkel.  

Idén ősszel, a Nemzeti Vágta történetében először, határon túli versenyző nyerte a díszes 

megmérettetést. Ő a dél-bácskai Temerint képviselő Nagy Arnold, aki Fantázia nevű lovával érte 

el ezt a kiváló teljesítményt. Vajdasági kollégáink most következő riportjában megismerhetik a 

győztes lovat és lovasát is.  

Csíkszentsimonban avatták fel Csíkszék első fedett lovardáját. Az anyaországi támogatással 

felépített létesítmény a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Központja udvarán kapott helyet, de 

nemcsak a Szent László Ház lakói használhatják. Ide járhatnak majd gyakorlatra a 

csíkszentmártoni mezőgazdasági szaklíceum lótenyésztést tanuló diákjai, a lovas sportok iránt 

érdeklődő csíkiak, hagyományőrző huszárok, és a tervek szerint turisztikai célokat is szolgálhat.  

35 udvarhelyszéki civil szervezet több mint 300 futója szaladt egy-egy jótékony célért 

Székelyudvarhelyen a Fuss neki! elnevezésű, tömegeket megmozgató adománygyűjtő akción. 

Idén először más városokban és külföldön is lehetett futással adományokat gyűjteni. A 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány felhívására nekifutottak az Egyesült Államokban és 

Németországban, Svédországban és Magyarországon is.  


