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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén Zsolt: Magyarország minden magyarnak az országa 
2016. október 1. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, InfoRádió, Magyar Hírlap, 

hirek.sk, Inforádió, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Hír TV 

Az öt éve elfogadott Alaptörvény minden magyar alkotmánya, Magyarország pedig minden 

magyarnak az országa - hangoztatta Semjén Zsolt előadásában, amelyet A nemzeti 

összetartozás és felelősségviselés az alaptörvény tükrében címmel szombaton Ópusztaszeren 

tartott konferencián. Minden magyar, bárhol éljen a világban, akár az utódállamokban, akár a 

diaszpórában, teljes jogú állampolgár lehet, mert egy magyar nemzet van - jelentette ki a 

kormányfő helyettese. Semjén Zsolt hangsúlyozta, a magyar állam értelme, hogy a magyar 

nemzet fennmaradjon. Az alkotmány pedig nem pusztán az államszervezet megfogalmazása, 

hanem a nemzet politikai kifejezője. Az Alaptörvény kimondja a más nemzetekkel való 

együttműködés szándékát, és minden nemzet értékeinek tiszteletét - fogalmazott, hozzátéve: 

ez alapján követelhető meg saját nemzeti értékeink tisztelete is. 

 

Potápi: a diaszpóra Magyarország nagykövete a világban 
2016. október 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Vajdaság Ma, Inforádió, Felvidék Ma, 

Magyar Hírlap Magyar Nemzet 

A diaszpóra Magyarország nagykövete, képviselete a környező országokban és szerte a 

világban – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton, az 

Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a Nemzeti összetartozás és felelősségviselés az 

Alaptörvény tükrében címmel rendezett konferencián. Potápi Árpád János zárszavában 

kiemelte: a kormány felismerte, hogy a határon túli magyarság a nemzet része és megőrzendő 

érték, hiszen az ország reprezentatív képviselete a környező országokban és a világ távoli 

földrészein egyaránt. 

 

A szülőföld a szívünk, az álmaink, a hitünk, az őseink és a darab földünk 
2016. október 2. – Felvidék Ma 

Október másodikán Pozsonypüspökin a Kitelepítettek emléknapjával vette kezdetét a Városi 

Kulturális Napok. A rendezvény szentmisével kezdődött, majd az alapiskola előtti téren lévő 

kopjafánál emlékeztek az egybegyűltek. A második világháború utáni megtorlások 

időszakában több településről, így Püspökiről is egész családokat telepítettek ki – mondta 

bevezetőjében Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke. A 

rendezvényen Szili Katalin, a magyar országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki megbízott 

mondott beszédet. Szili Katalin kilenc évvel ezelőtt a kopjafa felszentelésére érkezett, de a 

politikai hatalom közbeszólt, ezért az akkori házelnök nem mondta el avató beszédét, csupán 

néma csendben emlékezett meg a kitelepítettekről. A miniszterelnöki megbízott kilenc évvel 

az avató után mondhatott beszédet a kitelepítettek kopjafájánál, melyben kiemelte, az ember 
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elviheti magával a tárgyait, a batyuját, de van, amit nem vihet, azt, amit úgy hívunk: 

szülőföld. 

 

Száznegyven éves jubileumát ünnepelte a Zentai Gimnázium 
2016. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

Péntek este tartották meg a Zentai Gimnázium fennállásának száznegyven éves jubileuma 

alkalmából szervezett ünnepséget, amelynek a zentai Művelődési Ház adott otthont, ahol 

együtt ünnepeltek az intézmény egykori és jelenlegi diákjai és tanárai, valamint a közélet jeles 

képviselői is. Dr. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

a gimnázium történetének legfontosabb momentumait idézte fel, majd úgy fogalmazott, 

száznegyven év helytállása azt a titkot hordozza, hogy ki kell tartanunk, éltetnünk kell a belül 

őrzött értékeket, a nemzethez való tartozásunkat és a kereszténységünket. Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke köszöntőjében az intézménynek a város kulturális és 

társadalmi fejlődésére gyakorolt hatását emelte ki, leszögezve, a gimnázium olyanná 

alakította Zentát, amilyennek ma ismerjük. 

 

Az NVI közölte a szombatig beérkezett levélszavazatok végleges számát 
2016. október 2. – MTI 

Véglegesítette a népszavazásra szombat éjfélig beérkezett levélszavazatok számát a Nemzeti 

Választási Iroda (NVI). A vasárnap reggeli adatok szerint a szombat délelőtt beérkezett 

levélszavazatok száma 814 volt, azóta azonban az NVI összeszámolta a szombat dél és éjfél 

között beérkezett levélszavazatokat is, így a végleges szombati adat 2330. Ezek szerint 

szeptember 14. és október 1. között, szombat éjfélig 64 283 levélszavazat érkezett vissza az 

NVI-hez, és további 26 638-at a külképviseletekről szállítottak ide. Összesítve tehát 90 921 

levélszavazat érkezett vissza az NVI-hez a vasárnapi szavazás megkezdése előtt. Ezek közül 89 

405 szavazási iratot ellenőriztek vasárnap reggelig, és ebből 74 652 irat volt érvényes (83,50 

százalék). 

 

Erdélyi a legtöbb levélszavazat – tévedés az „anyja neve” miatt 
2016. szeptember 30. – Krónika, MTI 

Több mint ötvenezer levélszavazat azonosító nyilatkozatát dolgozta fel péntekig a Nemzeti 

Választási Iroda (NVI), a szavazási iratok többsége Romániából érkezett, illetve mintegy 17 

százaléka érvénytelen volt – derül ki az NVI internetes oldalának friss adataiból. Az NVI-nek 

az MTI által ismertetett adataiból az is kiderül, hogy az érvényes szavazási iratok túlnyomó 

többsége (21 167) romániai értesítési címről érkezett vissza, a második legtöbb pedig 

Szerbiából (5711). Korábban az NVI az MTI érdeklődésére közölte, az ellenőrzött szavazási 

iratok érvénytelensége többnyire abból adódik, hogy a választópolgár nem vagy nem a 

nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően adta meg az anyja nevét. 
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RMDSZ: Udvarhelyszék „megszabadult” a Marosban induló Birótól 
2016. szeptember 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Bihari 

Napló, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Maros megyei jelöltlistáján kap befutó helyet Biró Zsolt MPP-elnök a Szövetségi 

Állandó Tanács (SZNT) pénteki ülésén született döntés értelmében. Változik ugyanakkor a 

Hargita megyei jelöltlista is. A SZÁT döntése alapján a képviselőjelöltek rangsorában a 4., 

befutó helyre kerül a szórványmagyarság képviselője, Benedek Zakariás építkezési vállalkozó, 

a szövetség Szeben városi szervezetének elnöke. 

 

Biró Zsolt a Maros megyei képviselői helyről: bölcsen döntött az RMDSZ 
2016. szeptember 30. – transindex.ro 

Biró Zsolt üdvözölte az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának pénteken meghozott 

döntését, amely szerint az RMDSZ-MPP együttműködési megállapodás értelmében az MPP-

nek járó második helyet nem Hargita megyében, a hagyományosan Udvarhelyszéknek járó 

helyen, hanem Maros megyében ajánlotta fel. Biró Zsolt a Transindex megkeresésére 

elmondta, bölcsnek tekinti az RMDSZ testülete által meghozott döntést, amihez ugyanúgy fog 

igazodni az MPP, mint a korábbi döntéshez. 

 

Maros megyei RMDSZ-jelöltlista: színjáték volt az egész? 
2016. szeptember 30. – maszol.ro 

A Maros megyei RMDSZ rangsoroló küldöttgyűlésén alulmaradt jelöltek és a küldöttek egy 

része szerint színjáték volt a befutó képviselői és szenátori helyekről megtartott szavazás. 

Egyikük, Balogh József volt jelölaspiráns szerint a jelöltlisták nem a tagság, hanem egy szűk 

csoport akarata szerint alakultak. 

 

A Szabadelvű Kör kvótereferendumról: a szavazás egyéni döntés kérdése 
2016. szeptember 30. – maszol.ro 

„A magyar állampolgársággal is rendelkező romániai szavazóknak joguk van szavazni a 

kvótareferendumon, de a részvételre bíztatás nem a RMDSZ dolga, véleményünk szerint az 

egyéni döntés kérdése” – közölte a Szabadelvű Kör. A szövetség liberális platformja azzal 

kapcsolatban foglalt állást, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta: az 

erdélyi magyaroknak a romániai és a magyarországi választásokon és népszavazásokon 

egyaránt élniük kell a szavazati joggal. 

 

Birtokba veszik a főteret a Temesvári Magyar Napok szervezői 

2016. szeptember 30. – Nyugati Jelen 

Lázas készülődés folyt pénteken délelőtt a temesvári Opera téren, ahol „sátrat bontottak” az 

első Temesvári Magyar Napok szervezői, a nagyszínpadon kipróbálták a hangosítást, 

benépesültek a faházikók, felállították a lacikonyhákat, a hagyományos kézművestermékeket 

forgalmazó standokat. A péntek délután rajtoló háromnapos rendezvénysorozat fő 

támogatója, a Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében Potápi Árpád államtitkár tartott 

sajtótájékoztatót a főtéri óra tőszomszédságában. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-udvarhelyszek-utan-marosra-asoztak-birot
http://itthon.transindex.ro/?hir=43938
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A kvótanépszavazáson való részvételre buzdítanak 
2016. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Mindenképp részt vesz a népszavazáson Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnöke, hiszen úgy gondolja, hogy egy olyan kérdésben kell dönteni, amely hosszú távon 

meghatározhatja az erdélyi magyarság sorsát is. Arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt 

a voksoláson, hiszen a székely autonómiatörekvésnek is az az alapja, hogy a közösségek 

helyben döntsenek saját sorsukról. 

 

Autonómia, szeparatizmus, vagy amit akartok 
2016. október 1. – transindex.ro 

„Egy fantomszervezet, amely több száz székely fiatalt vonzott köreibe Erdélyben. Az utóbbi 

években vezetői tüntetéseket térítettek el, összetűzésbe kerültek a csendőrséggel, házi 

készítésű bombát akartak robbantani egy katonai parádé kellős közepében, s levegőbe 

akartak röpíteni egy gázvezetéket, mely összeköti Erdélyt az ország többi részével. HVIM 

néven ismertek, azaz Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomként” – így kezdődik a 

felvezetője annak a dokumentumfilmnek, amely sajnálatos módon nemcsak a tényeket és a 

még le nem zárult bírósági tárgyaláson vizsgált vádakat, hanem a revizionizmust, 

szeparatizmust és az autonómiatörekvéseket is összemossa. 

 

Partiumban kirándultak anyaországi és külhoni magyar diákok 
2016. október 1. – maszol.ro 

A Rákóczi Szövetség ötödik alkalommal hirdette meg 2016 őszén középiskolai ifjúsági 

szervezetei számára a kirándulást. A program célja a partiumi városok, magyar vonatkozású 

kulturális és történelmi emlékhelyek felkeresése és megismertetése. A háromnapos, 

térítésmentes kiránduláson 94 diák és tanár vesz részt 8 magyarországi és 6 partiumi 

középiskolából. 

 

Europa Nostra díjra jelölték Kallós Zoltánt 
2016. október 2. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Europa Nostra díjra jelölték Kallós Zoltán néprajzkutatót, a válaszúti múzeum és a Kallós 

Alapítvány alapítóját – jelentette be Facebook-oldalán Sógor Csaba EP-képviselő. „Kallós 

Zoltán mögött, – vagy pontosabban fogalmazva – Kallós Zoltán körül egész Erdély ott áll: egy 

táncoló, éneklő, népi kultúráját ismerő, szerető és tisztelő közösség, amely sok mindent 

köszönhet neki. Ezért terjesztettük fel őt az Európai Unió hivatalos kitüntetésére, a 2017-es 

Europa Nostra díjra. Hisszük, hogy megérdemli, és bízunk benne, hogy megkapja!” – 

fogalmaz az RMDSZ-es politikus. 

 

Családias magyar ünnep a Bánságban 
2016. október 2. – Krónika, Nyugati Jelen, MTI 

Több ezer érdeklődőt mozgatott meg hétvégén a Bánság magyar ünnepének is szánt, első 

alkalommal megszervezett Temesvári Magyar Napok. A Temesvári Magyar Napok célja épp a 
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magyar kisebbség értékeinek, hagyományainak a megismertetése volt, a rendezvény a magyar 

kormány támogatásával valósult meg. A szervező Várbástya egyesület, illetve a többi civil 

szervezet, intézmény színes programkínálattal várta az érdeklődőket, néptáncos, 

könnyűzenei, gasztronómiai, irodalmi, képzőművészeti és színházi programok egyaránt 

szerepeltek a kínálatban, de a hagyományos mesterségekkel is megismerkedhetnek a 

látogatók. A magyar napok rendezvényei előtt tartott sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, a 

magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára támogatást ígért Temesvárnak a 

magyar programokra 2021-re is, amikor a bánsági város Európa egyik kulturális fővárosa 

lesz.  

 

Megérte, hogy kitüntessék 
2016. október 2. – szekelyhon.ro 

Emléktárgyat adományozott a tusnádi Domokos Dénes második világháborús veterán 

katonának Simicskó István magyar honvédelmi miniszter a Magyar Honvédelem Napja 

(május 21.) alkalmából. Az átadó ünnepséget vasárnap tartották, a Tusnádon megrendezett 

búcsúval egybekötött községi napon. 

 

Külügyminiszter: nem kérettem be az amerikai nagykövetet a székely zászló 
miatt 
2016. október 2. – transindex.ro 

Hans Klemm amerikai nagykövet székely zászlós cirkuszáról is beszélt Lazăr Comănescu 

külügyminiszter a Digi24-nek adott interjújában. A külügyminiszter kijelentette, nem kérette 

be a nagykövetet azután, hogy az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás 

Sándor Kovászna megyei tanácselnök társaságában a székely zászlóval fotózkodott. Telefonon 

azonban beszéltek, amikor is elmondta a nagykövetnek, hogy léteznek olyan témák, amelyek 

adott időben, bizonyos körülmények között érzékenyek lehetnek.  Arra a kérdésre, hogy 

"bakizott-e" a nagykövet, a külügyminiszter azt mondta: a nagykövet válasza tisztázott 

mindent, számára csak két zászló létezik, Romániáé és az Egyesült Államoké.  

 

A nem befutó jelöltekről egyeztettek az MPP-sek 
2016. október 2. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt bővített elnökségi ülését tartották a hétvégén Tusnádfürdőn. Az MPP 

vezetőinek és polgármestereinek találkozóján a legfontosabb napirendi pontokat a választási 

kampánnyal kapcsolatos kérdések képezték – áll az MPP sajtószolgálatának közleményében. 

A Magyar Polgári Párt országos kampányra készül, mint ahogy az aláírási folyamatban is 

országos szinten kiveszi részét, hangzott el a gyűlésen. Biró Zsolt pártelnök ismertette az MPP 

megyei szervezeteivel folytatott konzultációk során nevesített jelölteket, akik a választások 

alkalmával az ún. nem befutó helyeken képviselik a polgári alakulatot. A listán elfoglalt 

helyek véglegesítése a megyei szintű egyeztetéseket követően történik meg. 
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Felháborodást váltott ki az RMDSZ jelöltlistákat véglegesítő határozata 
2016. október 3. – Krónika 

Felháborodást váltott ki az RMDSZ-ben a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteki, a 

képviselő- és szenátorjelölteket rangsoroló döntése, mely – annak érdekében, hogy befutó 

helyet biztosítson a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjeinek – felülírta a területi szervezetek 

döntéseit. „A bukaresti szervezet semmiképp nem fogadja el, hogy felülírják a  helyi döntést” 

– mondta a Krónikának Buday Richárd területi elnök. Frunda György „antidemokratikus, 

gyalázatos döntésnek” minősítette a SZÁT határozatát, míg Eckstein-Kovács Péter úgy vélte, 

„a rangsorolók magukat minősítették”. 

 

Október 18-án lesz a következő magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság 
2016. szeptember 30. – bumm.sk 

2013 decemberében ülésezett utoljára a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság, de a 

felek nem írták alá a jegyzőkönyvet, így utólag informális üléssé nyilvánították. A szlovák 

küldöttségében immár helyet kap Gál Gábor, Jakab Elemér hidas parlamenti képviselők, 

illetve Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos is, akik részt vettek a delegáció múltheti 

egyeztetésén. A Budapesten megrendezendő bizottsági ülés végleges programját a magyar fél 

határozza meg. A szokásjog szerint ilyenkor a legutolsó ülésen elfogadott javaslatok, 

vállalások alapján készítik el a pontokat, kiegészítve az azóta felmerülő kérdésekkel. 

 

A Csemadok első kisebbségi szervezetként kapta meg az Európai Polgári Díjat 
2016. szeptember 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője javaslatára az Európai Parlament által 

adományozott egyik legrangosabb elismerésben, Európai Polgári Díjban részesült a 

Csemadok. A díjat szeptember 30-án, pénteken a dunaszerdahelyi Vermes Villában adták át a 

felvidéki magyarság legnagyobb kulturális szervezetének – a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség országos elnökének, Bárdos Gyulának. 

 

Farkas Iván: Ott kell jelen lennünk, ahol a legnagyobb szükség van ránk 
2016. szeptember 30. – Felvidék Ma 

Alakuló ülését tartotta szeptember 29-én Komáromban az MKP régiófejlesztési és 

gazdasági tanácsa. Az érsekújvári tisztújítást követően ez volt a tanács első ülése, amelyen 

három szakbizottságot és azok elnökeit választották meg a jelenlévők. Megalakult a 

vállalkozás-, környezet- és gazdaságfejlesztési bizottság, melynek Forró Krisztián lett az 

elnöke. Keleti és nyugati regionális fejlesztési bizottság is alakult. A nyugati, Pozsonytól 

Ipolyságig felölelő terület elnöke Knirs Imre lett, a keleti regionális fejlesztési bizottság 

elnökévé Mihók Gábort választották, mely a Nagykürtöstől Királyhelmecig terjedő régiókat 

fedi le. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/09/30/oktober-18-an-lesz-a-kovetkezo-magyar-szlovak-kisebbsegi-vegyes-bizottsag
http://www.hirek.sk/itthon/20160930203620/A-Csemadok-elso-kisebbsegi-szervezetkent-kapta-meg-az-Europai-Polgari-Dijat.html
http://felvidek.ma/2016/09/farkas-ivan-ott-kell-jelen-lennunk-ahol-a-legnagyobb-szukseg-van-rank/
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Lomnici: a felvidéki jogfosztottak ügyében az eljárásnak folytatódnia kell 
2016. október 2. – hirek.sk 

Tamás Ilonka néni augusztusban bekövetkezett halála után olyan híresztelések kaptak 

szárnyra, hogy bár az Európai Parlament nem sokkal azelőtt befogadta a jogfosztása ügyében 

benyújtott petíciót, ám a legidősebb felvidéki jogfosztott halálával esetleg meghiúsul annak a 

kivizsgálása. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a hirek.sk-nak 

leszögezte: a vonatkozó eljárásnak folytatódnia kell. 

 

Mi a véleménye a magyarországi népszavazásról? 
2016. október 2. – Új Szó 

Többek közt Bugár Bélát, Menyhárt Józsefet és Csáky Pált kérdezte az Új Szó, hogy mi a 

véleményük a magyarországi népszavazásról. Bugár szerint a sikeres referendum 

megerősítené a magyar kormány pozícióját, de szerinte a kormány pozíciója a népszavazás 

nélkül is erős maradhat. Menyhárt úgy vélekedett, hogy amíg az európai színtéren a 

megválasztott miniszterelnökök álláspontját, akik saját állampolgáraik véleményét hivatottak 

tolmácsolni, lesöprik az asztalról és erővel kívánnak átnyomni bizonyos döntéseket, szükség 

van arra, hogy a nemzetállamok vezetői mögé népszavazással megtámogatott többségi 

véleményt sorakoztassanak fel. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó Szabadkán 
2016. október 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között köszöntötték szombaton az idén beiratkozott hallgatókat az 

Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. Az idei tanévben 25 

tanító- és 16 óvóképzős egyetemista kezdi meg tanulmányait az MTTK-n. Az elsőéves 

hallgatók megtapasztalhatták a szabadkai tanítóképző lelkületét, hangulatát és befogadó 

közösségi szellemét a gólyatáborban, mindez pedig hétfőtől egy komoly tudományos, oktatói-

nevelői szinten fog kiteljesedni ‒ mutatott rá köszöntőjében dr. Lepeš Josip, a Kar ügyvezető 

dékánja. 

 

Megkezdődött az Ünnepi Játékok rendezvénysorozata 
2016. október 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A XXIII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok ökomenikus istentisztelettel és ünnepi műsorral 

vette kezdetét szombaton a palicsi Vigadóban. „Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb 

dolog az végeknél?" ‒ így szól a programsorozat idei mottója, amelynek állomásai a Vajdasági 

Magyar Kórusok Találkozója, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki 

központi ünnepség, a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója, valamint a Durindó 

és a Gyöngyösbokréta. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20161001163510/Lomnici-a-felvideki-jogfosztottak-ugyeben-az-eljarasnak-folytatodnia-kell.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/10/02/mi-a-velemenye-a-magyarorszagi-nepszavazasrol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20671/Unnepelyes-tanevnyito-Szabadkan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20673/Megkezdodott-az-Unnepi-Jatekok-rendezvenysorozata-.html
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Zavartalanul folyt a szavazás a belgrádi magyar nagykövetségen 
2016. október 2. – Pannon RTV 

A belgrádi nagykövetségen zavartalanul folyt a kvótanépszavazás, a regisztrált szavazók még a 

délelőtt folyamán leadták voksukat. Délután megérkeztek a levélszavazók is a nagykövetségre. 

A kora esti órákban, az urna lezárásáig azonban már nem jött több szavazó. A 

külképviseleteken nem számolják össze a szavazatokat, hanem az urnákat legkésőbb 

csütörtökig Magyarországra szállítják a Nemzeti Választási Irodához, és itt számlálják majd 

meg a voksokat. 

 

Magyar Művelődési Központ nyílt Titelen 
2016. október 2. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Titelen szombaton ünnepélyesen megnyílt a Magyar Művelődési Központ. Az intézménynek 

különösen nagy jelentősége van, a településen ugyanis már több mint négy évtizede nincs 

magyar tannyelvű oktatás. A központban már meg is kezdődtek az anyanyelvápoló órák. A 

négy és félezer lakosú Titelen négyszáz magyar él. Anyanyelvükön már csak kevesen 

beszélnek. A Magyar Művelődési Központ megnyitásával változtatni szeretnének a helyzeten, 

a cél, hogy újra legyen magyar nyelvű oktatás a településen. 

 

Történelmi vetélkedő egyesítette újra a Kárpát-medencei magyarságot Zentán 
2016. október 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vasárnap délelőtt 10 órától a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

Nagytermében megtartották a Feszty-emlékév Hazatérés című rendezvénysorozatának 

vetélkedőjét. A kétnapos rendezvénysorozat szombati megnyitóján a szervezők 

hangsúlyozták, hogy az emlékév programjainak célja elsősorban az, hogy Feszty Árpád 

monumentális alkotása által minden anyaországi és határon túli gyermeket 

megismertessenek a magyarok történelmével. A jövőben is arra törekednek majd, hogy 

minden magyar ajkú, Kárpát-medencei diák legalább egyszer ellátogathasson Ópusztaszerre a 

Feszty-körkép megtekintése céljából. 

 

Második alkalommal szervezett jótékonysági félmaratont az Ökumenikus 
Segélyszervezet Beregszászon 
2016. szeptember 30. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Közel fél ezren futottak szombaton Beregszászon az Ökumenikus segélyszervezet által 

szervezett 2. jótékonysági félmaratonon, amelyen részt vett Kovács "Koko" István, a 

segélyszervezett jószolgálati nagykövete. A jótékonysági rendezvényt szervező Ökumenikus 

Segélyszervezet célja a tavaly ősszel hagyományteremtő céllal elindított futóversennyel az, 

hogy minél nagyobb figyelmet irányítson kárpátaljai tevékenységére. A szervezet a 

sporteseménnyel egyúttal szeretne minél több embert a nehéz körülmények között élő 

kárpátaljai családokat támogató segélyprogramjának a támogatására buzdítani. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=292312
http://pannonrtv.com/web2/?p=292232
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20675/Tortenelmi-vetelkedo-egyesitette-ujra-a-Karpat-medencei-magyarsagot-Zentan.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/sport/kozel-fel-ezren-futottak-az-idei-beregszaszi-jotekonysagi-felmaratonon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/sport/kozel-fel-ezren-futottak-az-idei-beregszaszi-jotekonysagi-felmaratonon/
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Magyar motívumok címmel nyílt kiállítás a munkácsi várban  
2016. október 1. – Kárpátalja 

Szeptember 30-án a munkácsi vár Lovagtermében megnyílt a Magyar motívumok című 

kiállítás. A műveket lembergi művészek alkották. A kiállítást Szarvas Gábor, a Lembergi 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Vida László ungvári főkonzul és Erfán Ferenc, az ungvári 

Boksay József Szépművészeti Megyei Múzeum igazgatója  nyitották meg. 

 

25 éves a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 70 éves a Beregszászi 
Egészségügyi Koledzs  
2016. szeptember 30. – Kárpátinfo 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere részt vett a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnázium újraindulásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre, amelyre a 

művelődési házban került sor. A tanárokat és diákokat köszöntve rámutattam, hogy a megye 

10 legjobb tanintézete közé tartozik a gimnázium. Ez pedig a tanári kar kiváló hozzáértéséről, 

az oktatás magas színvonaláról tanúskodik, amelynek során tehetséges fiatalokat vérteznek 

fel ismeretekkel. Még egy évfordulós ünnepség vendége volta a polgármester: 70 éve 

alapították a Beregszászi Egészségügyi Koledzset. 

 

Hasznos szakmai információk 
2016. október 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tavaly kiírt utánpótlás 

nevelés programra vonatkozó pályázatát a Jezero Lövész Egyesület nyerte el, mely az idén is 

folytatja az utánpótlás nevelési feladatok megvalósítását , a magyar –szlovén lövész 

kapcsolatok fejlesztését. 

 

Hálaadási ünnep Alsóőrött 
2016. október 2. - Volksgruppen 

Vasárnap, október 2-án tartották meg Alsóőrött a hálaadási ünnepet a katolikus egyházközség 

szervezésében. A hagyományokhoz híven a rendezvényt felvonulással kezdték, a 

községházától indulva, ünnepélyes menetben vitték fel a templomba a résztvevők a 

terményeiket megáldatni. 

 

3,84 millió eurót kaptak 2015-ben a népcsoportok 
2016. október 3. - Volkrguppen 

Az Ausztriában hat hivatalosan is elismert népcsoport az elmúlt évben összesen 3,84 millió 

euró támogatást kapott a Szövetségi Kancelláriától. Ez valamennyivel kevesebb, mint 2014-

ben (3,88 millió euró). A legtöbbet -37 százalékot (1,4 millió eurót) - a szlovén népcsoport 

kapta, derül ki Muna Duzdar miniszter beszámolójából. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/10/01/magyar-motivumok-cimmel-nyilt-kiallitas-munkacsi-varban
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/25-eves-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnazium-70-eves-beregszaszi-egeszsegugyi-koledzs
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/25-eves-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnazium-70-eves-beregszaszi-egeszsegugyi-koledzs
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174429274
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2800785/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2800754/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. szeptember 30. – Kossuth Rádió 

Pénteken kezdetét vette az első Temevári Magyar Napok rendezvénysorozata 

Pénteken kezdetét vette az első Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozata. Célja, hogy 

közösségi élmény nyújtson a térség magyarságának, ugyanakkor az is, hogy a nagyvárosi 

sokadalomban bemutassa, megismertesse a magyar értékeket a többségi lakossággal, és az ott 

élő nemzeti kisebbségekkel. Interjú Tamás Péter tiszteletbeli konzullal és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkárral. 

Ma már több mint húsz tömörülés tagja a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetségének 

A Délvidéken huszonegy éve alakult meg az első nagycsaládos egyesület, egy évtizeddel 

később – mivel egyre több szervezet jött létre – létrehozták a Vajdasági Nagycsaládos 

Egyesületek Szövetségét, a VANCSESZ-t. Ma több mint húsz tömörülés a tagja. A 

Vajdaságban elsősorban a magyar többségű településen szerveződnek a nagycsaládosok, mert 

a mintát az anyaországból vették át, és az egyesületek közül többen is bekapcsolódtak a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének munkájába.  

Szamosardón négy év szünet után nyílt meg ismét a szórványkollégium 

Szamosardón négy év szünet után nyílt meg ismét a szórványkollégium, amely Máramaros 

megye egyetlen magyar bentlakásos intézménye, 16 lakóval. Többségük az újra indított 

szórványkollégiumnak köszönhetően jár ma magyar iskolába. A mintegy 850 lelkes 

Szamosardó lakosságának 95 százaléka magyar nemzetiségű, a Kós Károly Általános 

Iskolának 133 diákja van.  

Összesen 31 magyar gyerek tanul a magyarfülpösi és a szászrégeni 

szórványkollégiumban 

A magyarfülpösi és a szászrégeni szórványkollégiumban az idei tanévben összesen 31 magyar 

gyerek tanul, jó körülmények között, szakképzett pedagógusok irányításával. A legnagyobb 

gondot azonban az egymástól 10 kilométerre lévő két intézmény folyamatos fenntartása, az 

anyagi bizonytalanság jelenti – mondja a Határok nélkül marosvásárhelyi munkatársának az 

intézményeket fenntartó Szivárvány Alapítvány vezetője, Ady István. 

Idén ismét Egerben tartotta éves összejövetelét a Vasárnapi Iskola Alapítvány 

Idén félszáznál több résztvevővel ismét Egerben tartotta éves összejövetelét a Vasárnapi 

Iskola Alapítvány, hogy a szórványt járó, a magyarság megmaradásáért dolgozó önkéntes 

pedagógusai tapasztalatot cserélhessenek, megvitathassák az előttünk álló tanév feladatait. 

Mottóul Márton Áron szentéletű püspök gondolatát választották: "Az iskola, ha nem 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-30_18:30:00&ch=mr1
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templom, akkor barlang". A zömmel Békéscsabáról, Debrecenből, Jánoshidáról, Karcagról 

induló pedagógusok mellé encsiek és legújabban mátészalkaiak csatlakoztak. A hétvégi 

magyar oktatást, sok játékkal és kézműveskedéssel fűszerezik.  

A magyar nyelvű tankönyvek problémájára hívja fel a figyelmet a Magyar 

Nemzeti Tanács 

Silány minőségű, szerb nyelvről fordított tankönyvek helyett szakemberek által magyarul írt 

könyvekből kellene tanulniuk a délvidéki diákoknak. A Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi 

ülésén vetette fel ezt a problémát Tari István ellenzéki képviselő. A nemzeti tanács elnöke, 

Hajnal Jenő is hasonló álláspontot képviselt. Akkor tehát megvan a megoldás felé vezető út? 

A Határok nélkül szabadkai munkatárs szólaltatta meg őket, elsőként a VMDK-s Tari Istvánt. 

A gyülekezet adakozásából és magyarországi támogatásból tervezik az igazfalvi 

templom felújítását 

Augusztus közepén egy hatalmas vihar csaknem  lesodorta az Alpár Ignác tervei alapján 

épített, és 1903-ban felszentelt igazfalvi református templom tornyát. Azóta a tornyot sikerült 

megerősíteni, elmúlt a leomlás veszélye, de a munkálatokat folytatják, és a 350 fős gyülekezet 

adakozásából valamint magyarországi támogatásból a templom teljes felújítását tervezik. 

Beszélgetés Czapp István lelkipásztorral.  

 

Határok nélkül 

2016. október 1. – Kossuth Rádió 

Mesemondó verseny a beregszászi főiskolán 

A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapja a magyar népmese napja egész Kárpát-

medencében. A beregszászi főiskolán tartották a kárpátaljai mesemondó verseny döntőjét 

ebből az  alkalmából. Az előző hetekben megyeszerte tartottak selejtezőket, és elődöntőket, 

hogy a beregszászi döntőbe legjobbak kerüljenek be. Interjú Kész Margit néprajzkutatóval. 

Húsz külhoni helyszínre viszik el a Veritas Történetkutató Intézet „Magyarok a 

Szovjetunióban” című kiállítását 

A Magyarság Háza szervezésében 20 külhoni helyszínre viszik el a Veritas Történetkutató 

Intézet "Magyarok a Szovjetunióban” (1944-1956) című kiállítását. Szerdától a Pozsonyi Duna 

utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium épületében látható a fotókból, 

dokumentumokból, személyes visszaemlékezésekből összeállított tárlat. 

Interjú a Kézdiszék 1916 írásban és képekben című könyv szerzőjével 

Tóth László kézdivásárhelyi újságíró, a Szék-helyek internetes lap főszerkesztője, könyvbe 

foglalta azokat a dokumentumokat, amelyek tanúságként szolgálhatnak a történelem kevésbé 

ismert első világháborús eseményéhez: 1916. augusztus 27-ke, a román betörés Erdélybe. A 

Kézdiszék 1916. írásban és képekben című könyv szerzőjét kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-01_18:30:00&ch=mr1
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Huszonnegyedik alkalommal tartottak Báthory napokat Szilágysomlyón 

Szilágysomlyón huszonnegyedik alkalommal tartottak Báthory napokat. A háromnapos 

eseményen közösségépítő programokat szerveztek a helyi szórványosodó magyarságnak. A 

szilágysági kisvárosban alig háromezer magyar él, ez az összlakosság mintegy 23 százalékát 

teszi ki. Fontos intézményük a magyar ház, valamint a Báthory István nevét viselő magyar 

általános iskola, ahova körülbelül 200 gyermek jár. 

Európát járja az Erdély egy gyönyörű nő című képsorozat 

Erdély egy gyönyörű nő -  című képsorozat, Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész 

alkotása az Országgyűlés alapítványa jóvoltából járja Európát. A közelmúltban az őrvidéki 

Felsőpulyán, a Kufstein konferencia vendégei csodálhatták meg Erdély női öltözeteit a 

kiállításon, amelynek megnyitója után Pappné Farkas Klárát, az Alapítvány elnökét kérdezte 

a Határok nélkül riportere. 

2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa 

A zsűri döntött! 2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa. A Határok nélkül 

munkatársa arra volt kíváncsi, hogy mik voltak Temesvár legfőbb adui az Európa kulturális 

fővárosa cím elnyerésében. Reméljük, hogy a város magyar közösségének is lehetősége lesz a 

megmutatkozásra, értékei megismertetésére 2021-ben, nem úgy mint Kassa magyarságának  

2013-ban.  

 

Határok nélkül 

2016. október 2. – Kossuth Rádió 

(Válogatás az elmúlt hét adásaiból) 

Átfogó jelentést készített a határon túli nemzetrészek állapotáról a Tőkés László 

által vezetett Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács 

Átfogó jelentést készített a határon túli nemzetrészek állapotáról a Tőkés László által vezetett 

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Az immár 12 éves intézmény 6 szomszédos 

ország 9 magyar szervezetének küldött el egy 163 kérdést tartalmazó ívet. A válaszok alapján 

készült összesítőből kiderül, hogy nagy mértékben az autonómiához való jog és arányos 

foglalkoztatottság elve sérül, a többségi nemzet állama pedig nem védi a magyar 

közösségeket. Közepesen érvényesülnek a nyelvi jogok és a magyar oktatáshoz való 

hozzáférés. A külhoni magyar nemzetrészekről szóló tanulmány következtetéseit szombaton, 

Budapesten mutatta be a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Elnökével és néhány 

tagszervezetének képviselőjével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa: Tőkes Lászlóval, a 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és egyben a KMAT elnökével, Darcsi Karolinával, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kommunikációs titkárával, Kőrösi Ildikóval, a 

Magyar Közösség Pártja önkormányzati alelnökével, Jakab Sándorral,  a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének elnökével,Tari Istvánnal, a Vajdasági Magyarok 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-02_18:30:00&ch=mr1
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Demokratikus Közösségének alelnökével és Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács 

elnökével. 

Ellentétben a jog és a gyakorlat: a szlovákiai magyar nyelvi környezet 

megteremtése a helyi közösségeken is múlik 

A szlovák kormány új közlekedési minisztere, a Most-Híd vegyes etnikumú párt jelöltje, 

Érsek Árpád ígéretet tett a felvidéki magyar civilszervezetek és pártok által régóta 

szorgalmazott magyar helységnévtáblák kihelyezésére. A vizuális kétnyelvűségért indított 

civil kezdeményezések, mozgalmak egyik emblematikus alakja, Orosz Őrs bízik a miniszter 

ígéretében, ugyanakkor arra figyelmezteti a politikai elitet, hogy ez nem elég. A kétnyelvű 

kommunikációnak kormányoktól, miniszteri jószándéktól független, szilárd törvényi háttért 

kell teremteni.  

A magyar-csehszlovák lakosságcsere 70. évfordulójáról konferencián 

emlékezett meg a németországi Hunnia Baráti Kör 

A Benes-dekrétumok végrehajtásaként elrendelt magyar-csehszlovák lakosságcsere 70. 

évfordulójáról konferencián emlékezett meg a németországi Hunnia Baráti Kör. A Külső-

Józsefvárosi református templomban tartott eseményen képviseltette magát a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság, Európai parlamenti képviselők valamint a dekrétumok elleni 

tiltakozó petíció benyújtói.  

173 magyar iskolakezdő vehette át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját 

Kárpátalján a Felső-Tisza-vidéken 

Kárpátalján a Felső-Tisza-vidéken 173 magyar iskolakezdő vehette át a Rákóczi Szövetség 

beiratkozási ösztöndíját tegnap és ma. 2004-ben azért jött létre a beiratkozási program, hogy 

minél több külhoni magyar család vállalja gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását. És 

úgy tűnik Kárpátalján a legsikeresebb a több mint10 éves kezdeményezés, amely mögött 

nagyszabású társadalmi összefogás jött létre.  

A Magyarok kenyere Program egyik kedvezményezettje a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány 

A Magyarok kenyere Program egyik kedvezményezettje a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Az 

idei adományt jelképesen a múlt hét végén áldották meg az alapítvány csíkszentsimoni Szent 

László otthonában.  

 

Magyar Hangok 

2016. szeptember 30. – Karc FM 

A vasárnapi sorsdöntő népszavazás a témája a Magyar hangok pénteki adásának. Miért 

nemzeti ügy a voksolás a külhoni magyaroknak is? - erről is nyilatkozott a műsornak Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
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Szövetség elnöke és Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács és a Kárpát-medencei Autonómia Tanács elnöke. 

 

Kárpát Expressz 

2016. október 1. – Kossuth Rádió 

Homoródmente népviseletben 

Napjainkban már csak nagyobb ünnepekkor öltöznek népviseletbe a székelyek. Ennek 

ellenére úgy tűnik, a székely ruha újra reneszánszát éli. Ezt bizonyítja a három évvel ezelőtt 

elindított Homoródmente népviseletben elnevezésű rendezvény, melyek idén az 

udvarhelyszéki Kápolnásfalu volt a házigazdája. Közel kétszázan vettek részt az eseményen, 

hogy egy teljes napon át az etnikai hovatartozásukat is kifejező öltözetüket ünnepeljék. 

Dobó István tiszteletére rendeztek fesztivált a kárpátaljai Császlócon 

Készülnek a szilvalekváros derelyék a kárpátaljai Császlócon immár harmadik alkalommal 

megrendezett Dobó-napon. A Dobó-nap az egész környék magyarságát megmozgatta. Az egri 

várvédő, Dobó István egykori birtokán megszervezett fesztivál két legfontosabb célja, hogy 

emléket állítson az Ung-vidék nagy szülöttének, és megteremtse a Kárpátaljához került ungi 

régió identitáserősítő magyar rendezvényét.  

Látogatás a horvátországi Kiskőszegre 

Kiskőszeg egy kicsi, de annál szebb település Horvátországban, nem messze a magyar 

határtól. A település hatalmas múltra tekint vissza, hiszen a helyén már a római korban is 

éltek emberek. Kiskőszeg több szempontból is érdekes település, hisz egy része szerb oldalon 

található, és csupán néhány ember lakja. Öt éve alapították meg a településen a magyar 

néptánccsoportot, amelyet a település polgármestere vezet. 

Noé Csíkszemtsimoni bárkája 

Szeptember derekán 1000 háziállatot gyűjtöttek össze Noé Csíkszentsimoni bárkájába. A 

jószágok a helyi sörmanufaktúra reklámjátékának nyereményeiként kerültek a sportpályára, 

ahonnan szerencsés új gazdájuk hazavihette őket. 

 

Térkép 

2016. október 1. - Duna World 

A történelmi Vajdaság területén található kulturális és épített történelmi örökség, egy 

hagyományos étel vagy népszokás, vagyis a magyarsággal kapcsolatos értékek kerülhetnek a 

vajdasági értéktárba. Így például a győzedelmes zentai csata is, amelynek fontos szerepe volt 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-10-02-i-adas-7/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-10-01-i-adas/
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a török ellenes küzdelem utolsó szakaszában. A csata a magyar történelem egyik jelentős 

eseménye és természetesen kiemelten fontos eleme a zentaiak identitástudatának.  

15. alkalommal rendezik meg idén az Aradi Magyar Napokat, a két hetes kulturális 

rendezvénysorozat hagyomány és értékőrző, valamint szórakoztató programokkal várja az 

érdeklődőket. Veterán autó felvonulás és képzőművészeti tárlat, könyvbemutatók és 

orgonakoncert is gazdagítja a programsorozatot. A fő rendezvény az október 6-i 

megemlékezés lesz, ahol az aradi egyházak, iskolák és civil szervezetek közösen hajtanak fejet 

az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 13 vértanúja előtt.  

Márton Áron Emlékévet hirdetett tavaly december 24-én a Nemzetpolitikai Államtitkárág, a 

nagy erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából. Azért december 24-én, mert 

1938-ban, aznap szentelték Erdély püspökévé Márton Áront. A rendezvény keretében Erdély 

szerte egy éven át konferenciákon, rendhagyó történelemórákon és fiataloknak szóló 

vetélkedőkön mutatják be a példamutató életút állomásait. Márton Áron jósága és 

bölcsessége kortársai szerint rendkívüli volt, most ők idézik fel emlékeiket. 

Számtalan felemelő és örömteli cselekedet van az ember életében, amely nemesíti a lelkét. A 

monoton hétköznapok során sokszor észre sem vesszük azokat a pillanatokat és embereket, 

akik a háttérben végzik feladataikat és naponta vizsgáznak jelesre gondviselésből, küzdeni 

akarásból, kitartásból. Ilyen ember a Szatmár megyei Szamoskóród fiatal lelkésze is, aki az 

elmúlt néhány évben alapjaiban változtatta meg a település gyülekezeti életét. 

Szőlőültetvényeink termése egész éves munkánk eredménye, betakarítását ezért nagy 

gonddal végezzük. A szüret rendkívül hangos elfoglaltság még ha olykor nehéz is és 

közösségformáló erejű is, hiszen a család vagy éppen baráti kör, munkahelyi közösség 

hétvégente van, hogy hetekig együtt szüretel. A muravidéki Lendván a szőlőtermesztés ősi 

hagyományokra tekint vissza.  

 

Öt kontinens 

2016. október 1. - Duna World 

Kevés opera énekes mondhatja el magáról, hogy évekkel előre tele a koncertnaptára a 

fellépésekkel, Molnár Levente azonban közéjük tartozik. Az erdélyi származású bariton még 

csak 33 éves, mégis hihetetlen pálya áll mögötte. 21 évesen már főszerepeket játszott a 

Magyar Állami Operaházban, napjainkban már számos külföldi Operaház vezető művésze. 

Jótékonysági koncertet tartottak nemrég a dévai Szent Ferenc Alapítvány és a hazajáró 

honismereti és turista egylet támogatásával Szentendrén. A szentendrei önkormányzat által 

szervezett eseményen az Ismerős Arcok együttes zenélt az egybegyűlteknek, a bevételt és az 

önkormányzat által felajánlott fél millió forintot a két civil szervezet kapja. A koncert előtt 

Böjte Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója videóüzenetben köszönte meg a 

segítséget. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-10-01-i-adas/
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Gondolták volna, hogy a legrégebb óta működő ázsiai magyar kulturális intézet Delhiben 

található? Az Intézet fennállásának 36 éve alatt nagy tekintélyre tett szert. A Delhiben 

működő legnagyobb és legismertebb kulturális központok között tartják számon, így nem 

csoda, hogy az indiai értelmiség kedvelt találkozóhelyévé vált, amely szinte minden nap kínál 

valami érdekes programot. 

Nemcsak a Budapest utcáin harcolók, a tankokkal farkasszemet nézők életét változtatta meg 

végérvényesen az 56-os forradalom, hanem azokét is, akik azokat a heteket éppen a világ 

túlsó felén töltötték. Emberek szakadtak el hazájuktól és vertek gyökeret másutt, sorsok 

vettek egészen új irányt. Galántai Bálint birkózó olimpikon is azok közé tartozik, akiktől sokat 

elvett, de akiknek talán még többet adott a forradalom.  

Sokoldalú és fáradhatatlan, néptánccsoportot vezet, fest és regényt ír, de ő állítja színpadra a 

Buenos Aires-i Hungária Club ünnepi műsorait is. Zólyomi Katinka évtizedek óta lankadatlan 

lelkesedéssel munkálkodik azon, hogy magyarságát megőrizze és a magyar kolónia tagjainak 

segítsen egy olyan közösség kialakításában, amelyben magyarként az anyaországtól távol is 

otthon érezhetik magukat. 

 


