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Nyomtatott és online sajtó 
 

Október 23. - Tízezer Kárpát-medencei diák kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 
programjaiba 
2019. október 17. – MTI, hirado.hu, kulhonimagyarok.hu, Felvidék Ma 

Tízezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 

október 23-i programjaiba, amelyeken lengyelországi társaik is részt vesznek. A szövetség 

MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség és ifjúsági 

találkozón Budapesten október 21-23-án háromezer Kárpát-medencei egyetemista és 

középiskolás vesz részt lengyelországi társaikkal együtt, azzal a céllal, hogy tisztelegjenek 

1956 hősei előtt és ismereteket szerezzenek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 

Emellett a szövetség szervezésében 150 középiskola hétezer diákja utazik a Kárpát-

medencében legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez ünnepelni. A 

háromnapos budapesti rendezvény központi helyszíne a Műegyetem, programja azonban sok 

szálon fut. A helyszínek között lesz az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti 

Múzeum, de szerepel a programban dunai hajózás, történelmi vetélkedő, könnyűzenei 

koncert is – közölték. 

 

Egyesülni akar az MPP az EMNP-vel – Kizárták Biró Zsoltot a polgári pártból 
2019. október 18. – Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) történő fúzió mellett foglalt állást a Magyar Polgári 

Párt (MPP) választmánya. A két alakulat egyesülését korábban a néppárt is erőteljesen 

szorgalmazta. Az MPP választmánya csütörtökön Gyergyószentmiklóson ülésezett, ahol a két 

erdélyi magyar jobboldali párt fúziója mellett foglalt állást. A testület az alakulat országos 

elnökségét bízta meg azzal, hogy az egyesülés megvalósíthatóságának részleteiről lefolytassa a 

tárgyalásokat az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP). Az MPP-nek az ülésről 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a polgári párt választmányának tagjai 

egyetértettek abban, hogy az erdélyi magyarság számára a két jobboldali párt egyesülése 

eredményezheti a választás valódi szabadságát, és hogy az összefogás reményt nyújthat 

azoknak a politikából kiábrándult magyar szavazóknak is, akik az egységes nemzeti 

érdekképviselet hiányában rég távolmaradnak az urnáktól. 

 

Tízmillió forint a külhoni magyar kultúrának 
2019. október 17. – MTI, Magyar Nemzet, Pannon RTV 

Döntés született a külhoni magyar kultúra támogatására meghirdetett, 2019. évi Irodalmi 

karaván és Művészeti karaván című meghívásos pályázatokra benyújtott programokról. A 

célra tízmillió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A pályázatok fő célja a nemzeti 

összetartozás tudatának és a határon túli, magyarok lakta régiók egymás közötti kulturális 

kapcsolatainak erősítése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtó- és 

kommunikációs főosztálya csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a keretösszegből bővítik a 
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külhoni magyar írószervezetek, közművelődési intézmények, egyesületek programjait, 

támogatják a kulturális értékekhez hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területeket, 

a határon túli magyar irodalom, képző-, ipar- és fotóművészet, valamint filmes műhelyek 

értékeinek megjelenítését, népszerűsítését, a kortárs irodalom és művészetek értékeinek 

széles rétegekhez eljuttatását, valamint bővítik a határon túli művészeti műhelyek 

megmutatkozási lehetőségeit. 

 

Magyar könyvet ne dobjunk ki! – Könyvmentő szolgálat indult Kolozsváron 
2019. október 17. – Krónika 

Könyvmentő szolgálatot indított a kolozsvári székhelyű Fehér Holló Médiaklub Egyesület, 

amelynek célja enyhíteni, akár megfékezni azt az egyre nagyobb méreteket öltő jelenséget, 

hogy sokan dobnak ki magyar kiadványokat. A magyar-román kapcsolatok jobbításán 

munkálkodó szervezet azután döntött az általuk már régóta végzett könyvmentő munka 

„intézményesítése” mellett, hogy egyre többen keresték meg őket szemétbe szánt 

kiadványaikkal, mondta el a Krónikának Szabó Csaba televíziós újságíró, a Fehér Holló 

Médiaklub Egyesület elnöke. 

 

Hegedüs Csilla: hisztizik az USR a kétfordulós polgármester-választás szenátusi 
leszavazása miatt  
2019. október 17. – maszol.ro 

Hisztériakeltésnek nevezte Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és sajtószóvivője 

Vlad Alexandrescunak, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátorának a 

kirohanását, amit az RMDSZ ellen (is) intézett a kétfordulós polgármester-választás 

bevezetését elutasító szerdai szenátusi szavazás után. Az USR alelnöke a Facebook-oldalán 

„helyi kiskirályok bandájának” nevezte az magyar érdekvédelmi szövetséget és a 

Szociáldemokrata Pártot (PSD), amelyek szenátorai elutasították a helyhatósági választási 

törvény módosítását, konkrétan a visszatérést a polgármesterek két fordulóban történő 

megválasztásához.  

 

Kelemen Hunor a kormányalakításról: nem ígértünk támogatást a PNL-nek  
2019. október 17. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Nem ígért egyelőre támogatást Ludovic Orban miniszterelnök-jelöltnek a nemzeti liberális 

párti (PNL-s) kormány megszavazásához Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A 

kormányalakítási tárgyalásról távozóban Kelemen kijelentette a várakozó újságíróknak, hogy 

„nem túl nagy a PNL-be vetett bizalmuk”, és hogy a szövetség parlamenti képviselőivel és 

szenátoraival folytatott jövő hétfői egyeztetés után döntenek. Egy újságíró kérdésére 

kifejtette: bár erről nem beszéltek most Ludovic Orbannal, megállapodás esetén ajánlatos 

volna papírra fektetni az együttműködési feltételeket. „Az RMDSZ, ha kormánykoalícióban 

volt vagy csak parlamenti támogatást nyújtott valamelyik kormánypártnak, mindig kötött 
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írásos megállapodást. Az én 20 éves politikai tapasztalatom az, hogy Romániában gyakran az 

írásbeli megállapodásokat is megszegik, de mégis jó lenne” – fűzte hozzá.  

 

Antal Árpád: demográfiai-gazdasági csőd szélén áll Románia  
2019. október 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Románia gazdasági-szociális szempontból egy ketyegő bomba, demográfiai csőd szélén 

állunk, hívta fel a figyelmet Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki 

sajtótájékoztatóján rámutatott: el kellene mondani végre, hogy milyen az ország valós 

szociális-demográfiai helyzete. Az elöljáró szerint a mindenkori kormányok 30 éve azt 

kommunikálják a polgároknak, hogy „Románia a legszebb, itt élnek a legokosabb, 

legszorgalmasabb emberek”, csakhogy ez nem igaz. Hangsúlyozta, el kellene kezdeni 

elmondani az igazságot: demográfiai csőd szélén áll Románia.  

 

Van különbség a női és a férfi vállalkozó között Székelyföldön?  
2019. október 17. – maszol.ro 

Több női vállalkozó szerint van különbség a férfi és a női vállalkozó között Székelyföldön, ám 

egyre erősebbek azok a hangok, amelyek azt vallják: egy családban a férfinak is ugyanolyan 

mértékben érdemes kivennie részét a gyermeknevelésből, mint a nőnek, az így felszabadult 

idő pedig lehetőséget teremt a nő számára, hogy az üzleti élet felé forduljon. A 28. Közgazdász 

Vándorgyűlés Sikeres nők – női sikerek című kerekasztal-beszélgetésébe kóstoltak bele 

Csíkszeredában.  

 

Negyedszer tartották meg Csíkszeredában a fiatal vállalkozók fórumát  
2019. október 17. – maszol.ro 

Negyedik alkalommal szervezte meg szerdán a Csíki Vállalkozók Egyesülete (CSVE), a 

Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal közösen a Fiatal Vállalkozók Fórumát 

Csíkszeredában. A fórumon a vállalkozások jogi, könyvelési háttere mellett 

megismerkedhettek az érdeklődők az európai uniós pályázati lehetőségekkel is.  

 

Parázs vitát váltott ki a CSTIT helyzete a küldöttgyűlésen 
2019. október 17. – szekelyhon.ro 

Küldöttgyűlést tartott szerdán este Csíkszeredában az RMDSZ Csíki Területi Szervezete, 

amelyen a küldöttek egyebek mellett megerősítették tisztségében Borboly Csaba elnököt, és 

arról is szavaztak, hogy kik képviselhetik majd a területi szervezetet a Szövetségi Képviselők 

Tanácsában.  

 

Magyar gyerekirodalmat népszerűsítenek Bukarestben  
2019. október 17. – MTI, transindex.ro 

A gyermekirodalmat népszerűsíti Bukarestben a Balassi Intézet, amely műfordítói projekt 

keretében gyermekirodalmi börzét kezdeményezett, gyermekvers-illusztrációs kiállítást 

szervez és megemlékezik a 160 éve született Benedek Elekről. A Balassi Intézet bukaresti 
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központja csütörtöki közleményében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években több magyar 

irodalmi mű román nyelvű megjelenését támogatták, az idei irodalmi programokban kiemelt 

figyelmet kapnak a magyar gyermekirodalmi szerzők és műveik megismertetése.  

 

Több szolgáltatással áll az erdélyi farmerek rendelkezésére a háromszéki 
Illyefalván székelő LAM Alapítvány 
2019. október 18. – Krónika 

Az illyefalvi LAM Alapítvány gazdaképzés, mezőgazdasági pályázatok lebonyolítása és 

mikrohitelezés terén egyaránt fontos tényezője nemcsak a háromszéki, hanem az erdélyi 

mezőgazdaságnak is. Az alapítvány igazgatójával, Klárik Attilával és a mikrohitelezés egyik 

szakemberével, Bordás Attilával járták körül az erdélyi magyar gazdákat leginkább érdeklő 

kínálatukat. 

 

A Szenci járásban is ünnepelt a Csemadok 
2019. október 17. – Ma7.sk 

Hetven évvel ezelőtt alakult meg a Csemadok, még 1949-ben több alapszervezet is létrejött, a 

jelenlegi Szenci járás területén. Szencen, Rétén és Gútoron is hét évtizeddel ezelőtt kezdődött 

el a csemadokos munka. Volt ezért mit ünnepelni október 16-án Szencen a művelődési 

házban. A Csemadok Szenci Területi Választmányának elnöke, a Csemadok országos elnöke 

Bárdos Gyula, aki sajnos nem vehetett részt az ünnepségen, mivel a Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelődési Szövetséget egy nemzetközi konferencián képviselte – 

jelentette be Korpás Árpád, az est moderátora, aki bevezetőjében kiemelte, nemcsak a 

Csemadok, hanem az egyik legrégebbi csemadokos országos rendezvény, a Szenczi Molnár 

Albert Napok is jubilál. 

 

A Híd és az MKP is reagáltak a Gorilla-hangfelvételre 
2019. október 17. – bumm.sk, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd párt ismételten hangsúlyozza a Gorilla-ügy kivizsgálásának fontosságát. Szorgalmazza 

továbbá azt is, hogy adekvát módon büntessék meg azokat, akik ebben az ügyben 

bűncselekményeket követtek el. Ezt a párt szóvivője, Magdeme Klára közölte a TASR 

hírügynökséggel. Králik Róbert, a Magyar Közösség Pártja szóvivője rámutatott: a Gorilla-ügy 

szereplői közül senki sem tagja az MKP-nak. „A Gorilla-ügy állítólag részben az egykori 

Magyar Koalíció Pártját is érinti. A Magyar Közösség Pártja azonban nem azonos ez 

utóbbival. A párt 2007 és 2010 között megtisztuláson esett át. A Gorilla-ügyiratban említett 

szereplők közül már senki sem tagja a pártunknak” – hangsúlyozta Králik. 

 

Magyar-magyar tárgyalások: A cél közös, a megegyezésre még várni kell 
2019. október 17. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ma délután került sor a magyar pártok és mozgalmak újabb tanácskozására, melynek 

házigazdája ezúttal az Összefogás mozgalom volt. Mózes Szabolcs, az Összefogás képviselője a 
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tanácskozást követő sajtótájékoztatón elmondta, az új helyzetre (vagyis, hogy az MKP OT 

szombati döntése alapján, a párt tárgyalásokba kezdett a Híddal – a szerk. megjegyzése), 

illetve az elmúlt napokban napvilágot látott Gorilla-hangfelvételekre való tekintettel, ma az 

összes érdekelt fél meghívást kapott a pozsonyi kerekasztal-tárgyalásokra: nemcsak a három 

párt, de a civil szerveződések képviselői is. 

 

Orosz Örs (Összefogás) a Körképnek: Bugár és listája elfogadhatatlan 
számunkra 
2019. október 17. – Körkép 

Az MKP legszűkebb vezetése az elmúlt hetekben előzetes pártjóváhagyás nélkül több körös, 

titkos tárgyalásokat folytatott a Most-Híddal a közös parlamenti indulásról. Olvasóinknak a 

Körképen aprólékosan beszámoltunk azok kiszivárgott, titkos részleteiről. Az MKP hétvégi 

Országos Tanácsa utólag felhatalmazta az Elnökséget, hogy záros határidőn belül hozza tető 

alá a Most-Híddal való közös választási lista megteremtését. Ennek alapját az MKDSZ 

átnevezése adhatjq, melynek neve információink szerint Régiók Pártja – Híd –MK lehet. 

Mindez óriási felháborodást váltott ki az MKP szimpatizánsai, választói, és a helyi strutúrák 

körében.   Menyhárték ugyanis csatlakoznának a Marián Kočner, a Kuciak-gyilkosság, és a 

korrupciós ügyek által elhíresült, Smer vezette maffiakormányhoz, melyet az elmúlt négy 

évben Bugár Béla Most-Hídja támogatott. 

 

Pásztor István: Megalázó a várakozás a határon 
2019. október 17. – Pannon RTV 

Az ember egyfajta szégyenként éli meg azt a helyzetet, ami ebben a pillanatban a határon 

uralkodik. Így fogalmazott Pásztor István Közügyek című műsorunkban, amelynek egyik 

témája a szerb-magyar határon uralkodó helyzet volt. A VMSZ és a Tartományi Képviselőház 

elnöke hozzátette, az ügy fontossága érdekében, bármilyen kellemetlen is, beszélni kell róla. 

Végeláthatatlan kocsisorok és több órás várakozás a forró aszfalton araszoló gépjárműben. 

Számtalan alkalommal stábunk is beszámolt arról, hogy egy forgalmasabb napon milyen 

állapotok uralkodnak a szerb-magyar határátkelőkön. A témával kapcsolatban Pásztor István 

is elmondta véleményét Közügyek című műsorunkban. 

 

A megkínzottak és kivégzettek emlékére 
2019. október 17. – Magyar Szó  

Ma a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, az egykori Sárgaház folyosóján 

leleplezték azt a háromnyelvű – szerb, magyar és horvát – emléktáblát, amely az 1944/1945-

ben, ebben az épületben megkínzott és kivégzett ártatlan áldozatoknak állít emléket. Az 

emléktábla avatásán jelen volt többek között dr. Rusz Radován, a Szabadkai Magyar 

Főkonzulátus konzulja, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Bunford Tivadar, a 

városi képviselő-testület elnöke, Ladóczki Gyula, a városi képviselő-testület titkára és 

Námesztovszki Zsolt, a tanítóképző kar dékánhelyettese. 
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A KMKSZ tiltakozik Bondarenko kijelentése ellen 
2019. október 17. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatot adott ki Ihor Bondarenko kárpátaljai 

kormányzó kijelentése kapcsán. A közleményben kiemelik: a KMKSZ tiltakozását fejezi ki a 

Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökének, Ihor Bondarenkónak az 

ukrinform.ua-nak adott interjújában tett kijelentése miatt, mely szerint „Kárpátalján nem 

magyarok élnek, hanem magyar származású ukránok”. Szeretnénk emlékeztetni Kárpátalja 

vezetőjét, hogy Ukrajna Alkotmányának 53., 92. és 119. cikkelye – az európai gyakorlatnak 

megfelelően, hivatalosan – az „őslakos népek és a nemzeti kisebbségek” kifejezést használja 

az országban élő nemzetiségek megjelölésére. A kisebbségekre vonatkozó hatályos ukrán 

törvények és kétoldalú megállapodások az „ukrajnai magyarok” és „kárpátaljai magyarok” 

kifejezéseket használják, az új „magyar származású ukránok” terminus bevezetése nemcsak 

értelmezhetetlen, de sértő is közösségünkre nézve. 

 

Az ukrán nagykövet színvallásra szólította fel az új összetételű magyarországi 
ukrán nemzetiségi önkormányzatokat 
2019. október 17. – Kárpátalja 

Felhívással fordult a magyarországi ukrán közösséghez Ljubov Nepop, Ukrajna rendkívüli és 

meghatalmazott magyarországi nagykövete az október 13-i önkormányzati választások 

kapcsán, amikor a nemzetiségi önkormányzatok, köztük az ukrán megválasztására is sor 

került. „Ukrajna világosan tartja magát a partnerünk belső ügyeibe való be nem avatkozás 

elvéhez, és ennek ismét tanújelét adta a magyarországi helyhatósági választások során. 

Ugyanakkor nem hallgathatjuk el aggodalmunkat annak kapcsán, hogy a választások 

eredményeként a magyarországi ukránok önkormányzati testületeibe bekerültek azok is, akik 

korábban cselekedeteikkel vagy kijelentéseikkel megkérdőjelezték Ukrajna területi 

integritását és szuverenitását” – áll egyebek mellett a magyarországi ukrán nagykövetség 

weboldalán megjelent felhívásban. 

 

Számítástechnikai eszközökkel gazdagodott a beregszászi járási kórház 
2019. október 17. – Kárpátalja 

Húsz komplett számítógépet és negyven monitort adott át a Magyar Református 

Szeretetszolgálat (MRSZ), Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke és Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a 

Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórháznak október 17-én. 

 

Újabb 200 vállalkozás részesül támogatásban 
2019. október 17. – Képes Újság  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-tiltakozik-bondarenko-kijelentese-ellen/
https://karpataljalap.net/2019/10/17/az-ukran-nagykovet-szinvallasra-szolitotta-fel-az-uj-osszetetelu-magyarorszagi-ukran
https://karpataljalap.net/2019/10/17/az-ukran-nagykovet-szinvallasra-szolitotta-fel-az-uj-osszetetelu-magyarorszagi-ukran
https://karpataljalap.net/2019/10/17/szamitastechnikai-eszkozokkel-gazdagodott-beregszaszi-jarasi-korhaz
https://kepesujsag.com/ujabb-200-vallalkozas-reszesul-tamogatasban/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 18. 
7 

Kórógyon írták alá pénteken a horvátországi magyarság támogatását szolgáló 

gazdaságfejlesztési program újabb sikeres pályázatainak a szerződéseit. A magyar 

kormánynak köszönhetően ezúttal 200 családi gazdaság/vállalkozás kapott támogatást a 

HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján. 

 

A kiskőszegi szüreti fesztivál már több mint hagyomány 
2019. október 17. – Képes Újság  

A HMDK kiskőszegi alapszervezete múlt szombaton 19. alkalommal tartott szüreti fesztivált; 

volt felvonulás, körtánc, kirakodóvásár, folklórszemle és bál is. Kiskőszegen már a múlt 

század elején is tartottak szüreti ünnepséget. A honvédő háború a tradíciót megszakította, de 

a kiskőszegi HMDK-alapszervezet tagjai 19 évvel ezelőtt újjáélesztették. Az évek során a 

szüreti fesztivál a település egyik legnagyobb rendezvényévé vált, a szervezők egyik célja 

tudatosítani, hogy valamikor ebben a faluban is sokaknak a szőlő- és bortermelés jelentette a 

megélhetést. 

 

„Bóbita, Bóbita táncol” – gyermektánc-találkozó volt Csúzán 
2019. október 17. – Képes Újság  

Vasárnap került sor a csúzai Jókai Mór Kultúregyesület szervezésében a 3. gyermek 

néptánctalálkozóra. Hazai tánccsoportjainkon kívül magyarországi és vajdasági résztvevői is 

voltak az eseménynek. A csúzai Jókai Mór Kultúregyesület gyökerei az 1880-as évekig 

nyúlnak vissza. 1999-ben alakult újjá, azóta a falu meghatározó civil szervezete. A Csárdás 

népi tánccsoporttal karöltve nemrég rendezték meg a szüreti fesztivált, amely a település 

legnagyobb művelődési-szórakoztató eseményének számít. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 17. – Kossuth Rádió 

 

Nincs irányváltás Ukrajnában Zelinszkij elnök ígérete ellenére sem! 2020 szeptemberétől az 

orosz iskolák, 2023-tól minden nemzetiségi iskola Ukrajnában átáll az államnyelven történő 

oktatásra, nyilatkozta az ukrán sajtónak Hanna Novoszad ukrán oktatási miniszter.  

 

Az 1848. október 16–án a hargitai Agyagfalván megtartott székely nagygyűlésen mondták ki 

az egybegyűltek, hogy kiállnak a magyar kormány és az Erdélyt Magyarországgal egyesítő 
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https://kepesujsag.com/a-kiskoszegi-szureti-fesztival-mar-tobb-mint-hagyomany/
https://kepesujsag.com/bobita-bobita-tancol-gyermektanc-talalkozo-volt-csuzan/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-17_18-02-00&enddate=2019-10-17_18-40-00&ch=mr1
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törvény mellett. Ennek emlékére Október 16-át  tavaly nyilvánította a Magyar Országgyűlés a 

Székely-magyar összetartozás Napjává. Ezen a napon minden évben megemlékeznek a 

székelyek az Agyagfalván álló emlékműnél, amelynek szomszédságában, a jeles évfordulón, 

ünnepélyesen megnyitották az emlékmúzeumot.  

 

Csaknem 1 millió Ft pénzadománnyal támogatja az Ungvári Magyar Főkonzulátus a 

Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthont, ahol 70 nehéz sorsú leány 

él. A otthon nem részesül ukrán állami támogatásban, kizárólag az adományokból 

működtetik. A Bercsényi jótékonysági bálon összegyűlt pénzt Magyarország ungvári 

főkonzulja Buhajla József adta át. Iváncsik Attila összeállításában először őt halljuk.  

 

Soha nem volt olyan alacsony a felvidéki magyarok választási hajlandósága, mint 

napjainkban – derült ki a Fórum Kisebbségkutató Intézet reprezentatív felméréséből, amelyet 

a pozsonyi Új Szó napilap közölt. Ez azt jelenti, hogy először csökkent 70 százalék alá a 

választókedv a szlovákiai magyarok körében.  

 

1849. október 6-a 170. évfordulójára jelent meg a Szabadság-szobor Egyesület gondozásában 

az Arad, a magyar Golgota című monográfia. Kossuth Lajos nevezte így a várost, amelyről a 

szabadságharc tragikus végkimenetele jut mindannyiunk eszébe. Aradhoz azonban dicső 

harcok és más fontos események is köthetők – mondja Király András, a Szabadság-szobor 

Egyesület elnöke, a könyv társszerzője, akivel Pataky Lehel Zsolt beszélgetett. 

 

A pedagógus Szvorák Zsuzsanna a Füleki Magyar Közösségi Ház építője volt. Jutalmazták 

már Nógrád Közművelődéséért, é s a Szlovákiai Magyar Pedagógusok közt a tehetségek 

felkarolásáért. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettjét, a Helytállásért-díjas füleki 

gimnáziumi tanárt, a kultúraszervező, közösségépítő Szvorák Zsuzsannát  Tarnóczi László 

kollégánk szólaltatta meg. Most a ma esti  Nagyok c. műsor egy részletét hallják. 

 

 

 

 


