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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter berendelte a minisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét 
2017. szeptember 10. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, 24.hu, Lokál, 888.hu, ATV, 

pestisracok.hu, Új Szó, hirek.sk, InfóRádió, karpatalja.ma 

Szijjártó Péter berendelte a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) Ukrajna 

Budapestre akkreditált nagykövetét hétfőre, mert személyesen is tájékoztatni kívánja, hogy 

"szégyennek és gyalázatnak" tartja az ukrán oktatási törvény módosítását - tájékoztatta 

Menczer Tamás, a tárca szóvivője vasárnap az MTI-t. Közölte: a külgazdasági és 

külügyminiszter utasításba adta, hogy a magyar diplomácia semmilyen nemzetközi 

szervezetben nem támogathat egyetlen ukrán kezdeményezést sem, és Magyarország nem 

támogat semmilyen, Ukrajna számára fontos döntést. Az ENSZ, az EBESZ és az Európai Unió 

minden fórumán felveti Magyarország az ukrán törvénymódosítás ügyét, és meggátolja az 

Ukrajna számára fontos ügyek magvalósítását - jelezte. 

 

Balog Zoltán a brassói tanévnyitón: Magyarország és Románia egymásra van 
utalva 
2017. szeptember 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari 

Napló 

A magyar közösségek és a magyar iskolák helyzetére közösen kell megoldást találni, mert a 

jövőben a két ország egymásra lesz utalva – hangoztatta Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere szombaton Brassóban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó 

ünnepségén. Rámutatott: Erdély és a benne élő népek közössége nem zsákmány, 

sorsközösségben élő nemzeteinek közösen kell itt élhető jövőt építeniük. A marosvásárhelyi 

iskolaügyre utalva leszögezte: a magyar kormány tiltakozása nem valamiféle erőjátszma vagy 

„felesleges keménykedés”, mert a magyarságot Erdély elmúlt száz esztendeje arra tanította, 

hogy amikor a templom és az iskola veszélybe kerül, akkor a közösség létezése kerül 

veszélybe. Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

beszédében úgy értékelte: a – Bolyai Farkas Gimnázium ernyője alá besorolt, de önálló jogi 

személyiség nélkül maradt – marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyében 

ideiglenes megoldás született, a magyar közösség azonban nem tűrheti el jogai sárba tiprását. 

 

Kövér László Gyergyószentmiklóson a székely és az örménymagyar lelkület 
találkozásáról 
2017. szeptember 10. – Krónika, MTI, gondola.hu, Magyar Idők, Vajdaság.ma, origo.hu, 168 

Óra 

Minél nagyobb a jövő felől érkező veszély, annál erősebben kell a múltunk, hagyományaink, 

hitünk által kínált kapaszkodókba fogódznunk – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke vasárnap Gyergyószentmiklóson az Ákontz-Kövér István szerzetes, mechitarista 

főapát, érsek születése helyén állított emléktábla avatásán. Kövér László kifejtette: a 21. 
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században nemcsak a magyarokat, székelyeket és az erdélyi magyarörményeket, hanem a 

románokat és „Európa minden, az életbe keresztény gyökerekkel kapaszkodó nemzetét 

veszély fenyegeti”. A hit, a kultúra és az azonosságtudat feladását politikai 

nyomásgyakorlással, a pénz és a tömegmanipuláció kifinomult eszközeivel akarják ránk 

kényszeríteni azok, akik „uralmuk alá akarnak hajtani bennünket” – mondta. 

 

Megerősítés: a tanfelügyelőség a Bolyainak „adta” a katolikus iskola osztályait 
2017. szeptember 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen. szekelyhon.ro 

A Bolyai Farkas Gimnázium ernyője alá sorolta pénteken a Maros megyei tanfelügyelőség 

igazgatótanácsa a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot – közölte az Agerpres 

hírügynökség. Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta: a Római 

Katolikus Gimnázium diákjai abban az épületben folytatják a tanulmányaikat, amelyben 

eddig is tanultak, csupán az iskola adminisztratív ügyei kerülnek át a Bolyai Farkas 

Gimnáziumhoz mindaddig, amíg lezárulnak az iskola létrehozásával kapcsolatos perek. Csíky 

Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek elmondta: a 

kialakult helyzetben kielégítőnek találják a megoldást. Hozzátette: ezáltal lehetőség nyílik 

arra, hogy az illetékes intézmények immár minden részletre figyelve újra létrehozzák a római 

katolikus iskolát, és a következő tanévtől minden a helyére kerüljön. 

 

Potápi Árpád János: a szórványmagyarság helytállása példa mindnyájunk 
számára 
2017. szeptember 10. – MTI, Magyar Idők, hiraod.hu,  szekelyhon.ro,  

A Brassói Magyar Napok igazi üzenete, hogy van itt egy élő, működő magyar közösség, amely 

ragaszkodik identitásához, egyedi kulturális kincseihez - mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a VII. Brassói Magyar Napok 

ünnepélyes megnyitóján vasárnap este. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának közleménye szerint az államtitkár beszédében kiemelte: ahhoz, hogy 

továbbra is meg tudjuk tartani a magyar közösségeket, olyan bátor helytállásra van szükség, 

amelyet csak a szórványban élő magyarságtól tanulhatunk meg. Hozzátette: a magyar 

kormány évek óta azon dolgozik, hogy a szórványhelyzetben élő magyarok megtapasztalják,  

az identitásért vívott mindennapi küzdelmükben számíthatnak az anyaország támogatására. 

 

Szili Katalin: Kijev megsértette az EU-val kötött társulási megállapodás 
alapelveit, az uniónak is lépnie kell 
2017. szeptember 10. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, Webrádió, pestisracok.hu, KDNP 

hírek, KárpátHír 

A módosított ukrán oktatási törvény az országban élő kisebbségek jogfosztását jelenti, ezzel 

Ukrajna megsértette az Európai Unióval kötött, néhány napja hatályba lépett társulási 

megállapodás alapelveit - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, hangsúlyozva, ezért 

az uniónak is haladéktalanul a kijevi vezetéshez kell fordulnia. A közleményben, amelyet a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága juttatott el vasárnap az MTI-hez, Szili 
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Katalin hangsúlyozta: az ukrán törvényhozás az alapvető emberi jogokat sértő lépést tett, 

amikor elfogadta azt az oktatási törvényt, amely megfosztja az ország területén élő nemzeti 

kisebbségek tagjait az oktatás nyelve szabad megválasztásának jogától, az anyanyelven 

tanulás lehetőségétől. 

 

Vannak, akik nem hisznek a magyarságban 
2017. szeptember 10. – kormany.hu, karptalja.ma 

Vannak olyanok, akik nem hisznek a magyarságban, vagy egyáltalán nem akarják, hogy 

megmaradjon - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 

nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az Erkel Színházban tartott 

Határtalan Opera elnevezésű rendezvényen. A rendezvényen a Magyar Állami Operaház a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében közösségi tevékenységet vállaló magyar 

családokat látta vendégül az Erkel Színházban, ahol a meghívottak a Bánk bán című operát 

tekinthették meg. Az előadás előtt heten tettek ünnepélyes állampolgársági esküt. 

 

Ellenzéki pártok tiltakoztak az ukrajnai kisebbségeket sújtó intézkedések miatt 
2017. szeptember 10. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Lokál, InforRádió, Baranya.hu 

 A kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelven történő oktatását ellehetetlenítő ukrán oktatási 

törvény ellen tiltakozott az MSZP, a DK, az LMP, az Együtt, a Párbeszéd, a Magyar Liberális 

Párt, a Momentum Mozgalom és a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) vasárnap 

Budapesten, a Kossuth téren.  A parlament épületével szemben tartott rendezvény szónokai 

elítélték a napokban elfogadott, az ukrajnai kisebbségeket sújtó törvényeket. Hangsúlyozták, 

hogy azok ellentétesek Ukrajna uniós közeledésének szándékával, és szolidaritásukat fejezték 

ki a jogsértést elszenvedőkkel. 

 

Szakértő: nemzetközi egyezményeket is sért a módosított ukrán oktatási 
törvény 
2017. szeptember 10. – MTI, M1 Híradó, Erdely.ma 

Ha Petro Porosenko ukrán elnök aláírja a héten elfogadott ukrán oktatási törvényt, a 

jogszabály életbe lép, de ennek következményei lehetnek, mivel nemzetközi egyezményeket is 

sért - mondta Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója az M1 aktuális 

csatornán vasárnap. A szakértő hangsúlyozta: az ukrán alkotmánnyal, jogszabályokkal, illetve 

Ukrajna által ratifikált nemzetközi egyezményekkel is ellentétes az ukrán oktatási törvény 

módosítása, amely ellehetetleníti a nemzetiségek anyanyelvű oktatását. 

 

Balog Zoltán Székelyudvarhelyen: nekünk itt újra teret kell nyerni 
2017. szeptember 10. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro, MTI, Erdély Ma 
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A magyarok súlyos helyzetben a történelmük felé fordulnak, erőt, bátorítást merítve – 

hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vasárnap Székelyudvarhelyen, a 

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium átépített udvarának avatóünnepségén. A 

sokszázéves múlttal rendelkező székelyudvarhelyi református kollégiumot a miniszter ebből a 

szempontból is nagyon értékes helynek nevezte, és üdvözölte, hogy a felújítás nyomán 

nyitottá vált a kollégium. „Nekünk itt újra teret kell nyerni és higgyük el, a reformáció nagy 

felismerése, mi akkor nyerünk teret, ha teret engedünk az élő, szabadító Istennek 

életünkben” – jelentette ki Balog Zoltán. 

 
Kelemen Hunor: amint lehetséges, kezdeményezzük a vásárhelyi katolikus 
iskola újraindítását 
2017. szeptember 8. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

„Mihelyt a jogi helyzet lehetővé teszi, kezdeményezni fogjuk a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Líceum újraindítását. Az önkormányzatban az egyházzal közösen 

újrakezdjük az iskola alapításának folyamatát” – jelentette be Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

pénteken Sepsiszentgyörgyön. Kelemen Hunor – aki a szövetség tájékoztatása szerint a Tein 

Teaházban sajtóbeszélgetésen vett részt Antal Árpád polgármesterrel – elmondta: a szülői 

közösség, az egyház és az RMDSZ nem mondott le arról, hogy a vásárhelyi római katolikus 

iskola önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményként működjön. Az elmúlt félévben 

több javaslatot is tettek az iskola helyzetének megoldására, hiszen nem született jogerős 

bírósági ítélet arról, hogy azt fel kell számolni. A tanügyminiszter csütörtök esti javaslatáról, a 

Maros megyei tanfelügyelőség péntek reggeli döntéséről úgy véli, csakis ideiglenes megoldás 

lehet. 

 
OECD: Románia minden tagországgal folytatja a kétoldalú tárgyalásokat 
2017. szeptember 9. – Krónika 

Románia folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) minden tagállamával, és reméli, hogy „erősségeivel és érveivel” a lehető 

legrövidebb időn belül sikerül kivívnia, hogy a tagországok egyöntetűen támogassák az 

országnak a szervezethez való csatlakozását – hangsúlyozza péntek esti közleményében a 

román külügyminisztérium. Az OECD tanácsa a pénteki nap folyamán a szervezet bővítéséről 

tárgyalt Párizsban – írja az Agerpres. Az ülésen szó volt azokról a lehetséges 

tagországjelöltekről is, amelyek csatlakozásával kapcsolatban döntés születhet a tanács 

szeptember 25-ei ülésén – mutat rá a román külügy közleménye. 

 

Hagyományos Székely Jövő Központot avattak Csehétfalván 
2017. szeptember 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Felavatták a Hagyományos Székely Jövő Központot a Hargita megyei Csehétfalván. A 

vasárnapi rendezvényen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a központ eszköz a helyi erőforrások összegyűjtésére, 

bemutatására, egyúttal közösségi tér, ahol az itt élők megélhetik összetartozásukat, 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-amint-lehetseges-kezdemenyezzuk-a-vasarhelyi-katolikus-iskola-ujrainditasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-amint-lehetseges-kezdemenyezzuk-a-vasarhelyi-katolikus-iskola-ujrainditasat
https://kronika.ro/kulfold/oecd-romania-minden-tagorszaggal-folytatja-a-ketoldalu-targyalasokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hagyomanyos-szekely-jovo-kozpontot-avattak-csehetfalvan


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. szeptember 11. 
5 

megélhetik magyarságukat. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

közleményéből kiderül, hogy a településen az államtitkárság 50 millió forintos támogatásával 

indítottak falumentő programot, amelynek részeként felavatták a központot. 

 
Kelemen Hunor: félő, hogy a centenárium évében a magyarok bezárkóznak 
2017. szeptember 8. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

„Olyan időszak következik, amikor a parlamentben nem szabad az RMDSZ politikusainak 

elszigetelődnie. A Nemzeti Liberális Párt folyamatosan erős kísérletet tesz arra, hogy 

elszigetelje az RMDSZ-t. A mély állam részéről is van ilyen szándék” – mutatott rá Kelemen 

Hunor az Antal Árpád polgármesterrel együtt tartott pénteki sepsiszentgyörgyi 

sajtóbeszélgetésen. Az RMDSZ elnök kijelentésével a PSD-ALDE koalícióval való parlamenti 

együttműködés meghosszabbítását indokolta meg. Leszögezte: a szövetség nem támogatja 

automatikusan a kormánypártokat, hanem pontszerűen fognak dönteni, hogy milyen 

kezdeményezéshez adják a szavazatukat. Ezért azt kérték a koalíciótól, hogy minden 

törvénykezdeményezésről értesítsék az RMDSZ-t, és egyeztetés nélkül ne várjanak 

támogatást. Hozzátette, hogy a szövetség képviselőházi és szenátusi frakcióvezetői most 

gyűjtik be a javaslatokat és két héten belül készítik el azt a listát, amely pontszerűen 

tartalmazza a törvényhozási prioritásaikat. 

 

Az RMDSZ tiltakozik az új ukrán oktatási törvény ellen 
2017. szeptember 8. – maszol.ro, MTI, transindex.ro 

Kisebbségellenesnek, az európai értékek megtagadásának tartja Ukrajna kedden elfogadott új 

oktatási törvényét az RMDSZ, amely pénteken kiadott állásfoglalásában tiltakozott az ukrán 

parlament döntése ellen, teljes szolidaritásáról biztosítva a kárpátaljai magyar és az ukrajnai 

román közösséget. A szervezet elfogadhatatlannak tartja az anyanyelven történő oktatás 

óvoda és általános iskola szintjére való korlátozását, a kizárólagosságra törekevő, a kisebbségi 

közösségeknek választási lehetőséget nem biztosító szándékot. Úgy vélik, a kezdeményezés 

egyértelmű jogtiprás, amely csak arra hivatott, hogy ellehetetlenítse a többség-kisebbség 

párbeszédét. 

 

Hibáktól hemzsegő román nyelvű útmutatóval helyettesítik az ötödikes magyar 
tankönyveket 
2017. szeptember 9. – Krónika 

Kizárólag román nyelven érhetőek el az ötödik osztályosok számára az ismét jócskán 

megkésett tankönyveket helyettesítő, az oktatási minisztérium által kiadott úgynevezett 

útmutatók, így a pedagógusok feladata lesz, hogy menet közben lefordítsák ezeket. Kiss Imre 

Kovászna megyei főtanfelügyelő közölte: az általános iskolát most kezdő magyar diákok is 

román nyelvű útmutatót fognak kapni. „Pontos nyilvántartásunk van arról, hogy melyik 

tanintézetben hány kiadványra van szükség, így ezeket már jövő héten kézbe kapják a 

gyerekek” – tette hozzá. Kiss Imre ugyanakkor úgy véli: függetlenül attól, hogy a tankönyvek 

többségét ideiglenesen helyettesíteni kell, a legfontosabb, hogy tanévkezdésre elkészült a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/85625-kelemen-hunor-fel-hogy-a-centenarium-eveben-a-magyarok-bezarkoznak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/85627-az-rmdsz-tiltakozik-az-uj-ukran-oktatasi-torveny-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hibaktol-hemzsego-roman-nyelvu-utmutatoval-helyettesitik-a-magyar-tankonyveket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hibaktol-hemzsego-roman-nyelvu-utmutatoval-helyettesitik-a-magyar-tankonyveket
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magyar gyermekek számára az új tanterv alapján összeállított speciális román nyelv és 

irodalom tankönyv, így az ötödikesek gyakorlatiasabban, a hangsúlyt a kommunikációra 

fektetve tanulhatják a nyelvet. 

 

Legendárium-térkép: a MOL romániai bojkottjára szólít Traian Băsescu volt 
államfő 
2017. szeptember 9. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A MOL benzinkutak bojkottjára szólította fel a romániai autósokat Traian Băsescu volt 

államfő, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, aki azt sérelmezte, hogy a benzinkutaknál „az 

autonóm Székelyföld” térképét forgalmazzák. A volt román államfőnek a pártja ifjúsági 

szervezete által szervezett nyári egyetemen tett kijelentéseit az Agerpres hírügynökség idézte 

szombaton. Băsescu a Székelyföldi legendárium csapatának a turisztikai térképét kifogásolta. 

Traian Băsescu kijelentette: a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium kapcsán 

kialakult román-magyar konfliktusnak tulajdonképpen egy bírósági ítélet képezi az alapját. 

„Romániában egyelőre senki nem vonja kétségbe a bírósági ítéleteket" – idézte Băsescut a 

hírügynökség. 

 

MOL: tiszteletben tartjuk az ország különböző régióiban élő kisebbségeket 
2017. szeptember 9. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Kiállt a többnyelvű kommunikáció és a Székelyföldet ábrázoló turisztikai térkép forgalmazása 

mellett a MOL, amelyet Traian Băsescu volt államfő az autonomista törekvések 

támogatásával és népszerűsítésével vádolt meg. A MOL Románia az MTI-hez szombat este 

eljuttatott közleményében közölte: vállalati politikájának része az ország különböző régióiban 

élő közösségek és kisebbségek tiszteletben tartása, s ez a töltőállomásaikon történő 

többnyelvű kommunikáció révén valósul meg. A magyar kőolajipőari társaság hazai 

leányvállalatának közlemény szerint a MOL 208 romániai töltőállomásán a turistákra való 

tekintettel helyeztek el olyan térképeket, amelyek az egyes régiók látványosságait 

népszerűsítik. „Ilyen térképek vannak kihelyezve Moldovában és Brassóban is” – közölte a 

Mol Románia, hozzátéve, hogy a térképek azért négynyelvűek, hogy ezáltal is hatékonyabban 

népszerűsíthessék az ország különböző régióiban található legérdekesebb turisztikai 

látványosságokat. 

 

CNMR: Magyarország gazdasági háborút hirdetett Románia ellen az OECD-
csatlakozás megvétózásával  
2017. szeptember 10. – transidnex.ro, maszol.ro 

Magyarország azzal a döntésével, hogy megvétózza Románia felvételét a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), tulajdonképpen gazdasági háborút 

hirdetett az ország ellen - véli a Románia Korszerűsítéséért Országos Koalíció (CNMR). A 

CNMR közleményében rámutat, Románia minden feltételt teljesít ahhoz, hogy 

csatlakozhasson az OECD-hez, tagságának jóváhagyása nem szívesség, hiszen kivívta a jogot, 
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https://kronika.ro/belfold/legendarium-terkep-a-mol-romaniai-bojkottjara-szolit-traian-bsescu
https://kronika.ro/belfold/legendarium-terkep-a-mol-romaniai-bojkottjara-szolit-traian-bsescu
https://kronika.ro/belfold/mol-tiszteletben-tartjuk-az-orszag-kulonbozo-regioiban-elo-kisebbsegeket
http://itthon.transindex.ro/?hir=48533
http://itthon.transindex.ro/?hir=48533
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hogy felvételt nyerjen a szervezetbe. A koalíció úgy véli, a budapesti kormány döntése 

"ellenséges politikai cselekedet, amely káros hatással lesz Magyarország érdekeire".  

 

Mit gondol a Kaufland üzletvezetője a botrányt kavart felvételről? 
2017. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Székelyudvarhely, a miccsek, meg az erdélyiek: három szereplő egy hamis interetnikus 

konfliktusról – ezzel a címmel publikált Lucian Mândruță újságíró egy bejegyzést pénteken a 

blogján a székelyudvarhelyi Kaufland falatozójánál történt esetről. A három szereplő: Andrei 

Rădulescu, a székelyudvarhelyi Kaufland áruház igazgatója, Sorin Susanu fogyasztóvédelmi 

főfelügyelő, valamint a vlogger, aki kirobbantotta az ügyet.  

 

Felbontja az egyház a bérleti szerződést, ha nem működhet a katolikus iskola 
2017. szeptember 10. – Krónika, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kilátásba helyezte, felbontja a marosvásárhelyi 

önkormányzattal kötött bérleti szerződést arra az ingatlanra, amely a jogi személyiségét 

elvesztő katolikus gimnázium diákjainak és egy román állami iskolának ad otthont, ha a 

hatóságok nem teszik lehetővé, hogy az épületben továbbra is működhessen a Római 

Katolikus Gimnázium. Az alapítvány szombaton későn este adott ki közleményt, amely az 

első hivatalos egyházi állásfoglalás azóta, hogy a Maros megyei tanfelügyelőség a 

megszüntetett katolikus iskola osztályait pénteken besorolta a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceumba. A Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és az alapítvány elnöke, valamint Holló 

László, az alapítvány igazgatótanácsának elnöke által aláírt közlemény szerint az egyház azt 

nehezményezi, hogy az iskola osztályait nem összefüggő alegységként, hanem osztályonként 

sorolták be a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba, így a tanfelügyelőség lényegében 

megszüntette a katolikus iskolát. 

 

Saját 95 pontot állít össze az Erdélyi Református Egyházkerület 
2017. szeptember 10. – Krónika 

Nem várt érdeklődést váltott ki az Erdélyi Református Egyházkerület felhívása, hogy 500 

évvel a reformáció után fogalmazza meg a magyar közösség a saját 95 pontját arra nézve, mit 

hogyan változtatna meg a jelenlegi egyházon, hogy az még inkább hasonlítson arra az 

egyházra, ami az első pünkösdkor megalakult – számolt be a Krónika érdeklődésére Bardócz 

Csaba lelkipásztor, a kezdeményezés szervezője. 

 

Megsemmisítik a veszélyes medvék kilövését lehetővé tevő rendeletet? 
2017. szeptember 10. – maszol.ro 

Megtámadta a közigazgatási bíróságon a Környezet- és Állatvédő Egyesület (FPAM) a 

gondokat okozó nagyragadozók kilövését lehetővé tevő rendeletet. A Bukaresti Ítélőtáblához 

benyújtott keresetében a zöld szervezet a jogszabály hatályon kívül helyezését kéri. Azt is 

kérik a bíróságtól, hogy a jogerős ítélet megszületéséig függessze fel a beavatkozási rendeletet 

– számol be a dcnews.ro. 
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Újabb magyarellenes kirohanások a PNL részéről 
2017. szeptember 10. – Krónika 

Folytatta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a magyarellenes támadásokat annak apropóján, 

hogy csütörtökön kiderült: az RMDSZ meghosszabbította a parlamenti együttműködésről 

szóló megállapodást a kormánypártokkal, illetve hogy a képviselőházban a szakbizottságok 

elé került a közigazgatási törvény módosítását célzó RMDSZ-es javaslat, amely nyomán a 

jelenlegi 20-ról 10 százalékosra csökkenne az anyanyelv-használati küszöb, és lehetővé válna 

a nemzeti jelképek használata. 

 

„Megtanítaná” magyarul az intézményeket a Bihar megyei EMNP 
2017. szeptember 10. – Krónika 

Bízik abban Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke, hogy a 

diszkriminációellenes tanács jogerős döntésének birtokában békés úton is el lehet érni, hogy 

magyarul is lehessen intézni a hivatali ügyeket a nagyváradi városházán, ugyanakkor magyar 

nyelvű kommunikációt várnak el az RMDSZ-es vezetésű Bihar megyei önkormányzattól is. 

 

Összpontosul a nagybányai magyar szórványoktatás 
2017. szeptember 10. – Krónika 

Összmagyar támogatással, a református és a katolikus egyház, illetve a magyar kormány 

segítségével valósul meg a nagybányai Németh László Elméleti Líceum régi terve, hogy 

birtokba vehesse belvárosi székházát. Az iskolaavatót a hétfői tanévkedéskor tartják. „Sokéves 

elképzelésünk valósul most meg, ötéves késéssel” – jellemezte a Krónikának Váradi Izabella, 

a nagybányai Németh László Elméleti Líceum igazgatója a napokban zajló költözési 

folyamatot. Ennek során a gimnáziumhoz csatolt óvodai csoportok és az elemi osztályok 

birtokba vehetik a református egyház által ingyen felajánlott Híd utcai épületet. 

 

RMDSZ: prioritás a nyelvi küszöb 
2017. szeptember 11. – Krónika 

Eredményesnek tartja, ezért folytatja a parlamenti együttműködést a kormánypártokkal az 

RMDSZ, a kisebbségi törvény beterjesztése ugyanakkor az 1918-as gyulafehérvári román 

nagygyűlés közelgő centenáriuma kapcsán zajló hangulatkeltés miatt nem képez prioritást – 

indokolta a Krónikának Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője azt, hogy 

továbbra is támogatják a koalíciót. 

 

Véglegesen kitűznék a román zászlót 
2017. szeptember 11. – Krónika 

Nem lehet teljes a háromszéki románság öröme, amíg a román zászló nem maradhat 

véglegesen a sepsiszentgyörgyi városháza tornyán, „ahol a helye van” – jelentette ki Sebastian 

Cucu. A Kovászna megyei prefektus annak kapcsán nyilatkozott erről, hogy pénteken – az 

elmúlt évekhez hasonlóan – katonai parádéval ünnepelték meg Sepsiszentgyörgyön, hogy 

1944. szeptember 8-án a román hadsereg bevonult a városba, amelyet „felszabadított a 
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horthysta-fasiszta uralom alól”. A magyar politikusok szokásukhoz híven nem vettek részt az 

eseményen, az Antal Árpád polgármester vezette önkormányzat viszont a háborús veteránok 

kérésére jóváhagyta, hogy pénteken kitűzzék a román trikolórt a városházára, szombaton 

azonban le is vették a lobogót. 

 

Orvosokat díjaztak Székelyudvarhelyen  
2017. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

Az idén immár tizennyolcadik alkalommal adták át a Pápai Páriz Ferenc, erdély neves 

orvostudósának emlékére alapított díjat Székelyudvarhelyen, vasárnap este a Művelődési Ház 

koncerttermében. A Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjainak előadását követően 

Balla Árpád nyugalmazott székelyudvarhelyi gyermekgyógyász főorvos, az alapítvány elnöke 

nyitotta meg az ünnepséget. Majd Soós Zoltán csíkszeredai konzul köszöntötte a díjazottakat 

és a résztvevőket. 

 

Mindennapi harc a normalitásért 
2017. szeptember 11. – Bálint Eszter – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, hogy az RMDSZ az új 

közigazgatási törvény módosításakor szeretné elérni az anyanyelvhasználati küszöb 20 

százalékról 10 százalékra történő csökkentését. Nagyon drukkolunk a sikernek, de a siker 

akkor lenne igazi, ha a jogszabály a számonkérést, a lehetséges és drasztikus szankciókat is 

tartalmazná, mert a jelenlegi törvény alkalmazása elég opcionálisnak tűnik. Hiszen ha még a 

magyar vezetésű önkormányzatok is megszegik azt, mit várjunk máshol”. 

 

 

Szilágyi: a háború utáni lakosságcsere szellemiségét idézi a bevándorlók 
rendeleti széttelepítése 
2017. szeptember 9 . – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Webrádió, gondola.hu, Magyar 
Demokrata, fidesz.hu 
Az 1947-es lakosságcsere szellemiségét idézi és szülőföldünk teljes megváltoztatásának 
veszélyét hordozza magában, ha rendeleti úton bevándorlók néptömegeit akarják Közép-
Európa területére telepíteni - mondta az MTI-nek Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Deákin, ahol szombaton részt vett 
a településről kitelepítettek és deportáltak emléknapján, a kitelepítés 70. évfordulója 
alkalmából.Szilágyi Péter - felidézve a magyar lakosságnak a második világháború utáni 
Csehszlovákiából történt erőszakos kitelepítését - az identitás megőrzésének fontosságát 
hangoztatta, majd párhuzamot vont az akkori hatalom tetteinek szellemisége és aközött, 
ahogyan ma Európa vezetői rendeleti úton akarnak bevándorló néptömegeket telepíteni 
Közép-Európa területére mind a letelepítésre kijelöltek, mind pedig a célországként 
meghatározott országok akarata ellenére. 

 
Menyhárt József: Bizalmat szavazott magának a bizonytalan kormány 
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2017. szeptember 8. – hirek.sk 

Az egy hónapja tartó kormányválság újabb szakítópróbához ért. A koalíció két tagja szokásos 

arroganciájával kezelte az ellenzék legitim kezdeményezését – mutatott rá Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártja elnöke. „Robert Fico a Smer miniszteréről szóló szavazást többször is 

kormányával szembeni bizalmi szavazásként jelölte meg. Ezzel elismerte, hogy a koalíciós 

szerződés felmondása óta folyamatosan félrevezették a választókat, amikor is a Most-Híd 

elnökével felváltva próbálták nyugtatni a közvéleményt” – fűzte hozzá az MKP elnöke. Mint 

rámutatott, a jelenlegi kormány megalakulása óta legitimitási problémával küzd – a választók 

az eredeti négyes koalícióból legalább két pártnak nem egy ilyen koalíció megkötésére adtak 

mandátumot. Az egyiket megszűnéssel büntették, a másik a túlélésért küzd – jegyezte meg. 

 

Egy hét múlva helyezik végső nyugalomra Esterházy János hamvait 
Alsóbodokon 
2017. szeptember 9. – bumm.sk, hirek.sk 

A zoboralji Alsóbodokon, az e célból épített Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában 

helyezik végső nyugalomra Esterházy János hamvait szeptember 16-án – tájékoztatta 

szombaton az MTI-t Hajtman Béla, a megemlékezéssel egybekötött rendezvényt előkészítő 

egyik szervezet, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület vezetőségi tagja. Esterházy János 

hamvainak szülőföldjére való hazahozatalával és végső nyugalomra helyezésével a 

Zoboralján, Nyitraújlakon született mártírgróf végakarata teljesül. A kegyeleti megemlékezést 

Esterházy János halálának hatvanadik és halálra ítélésének hetvenedik évfordulója 

alkalmából szervezte meg az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum 

Polgári Társulás, a gróf lányának, Esterházy-Malfatti Alice-nak segítségével. 

 

Simon szerint Fico tönkreteszi Bugárt és Dankót is 
2017. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Simon Zsolt, Bugár Béla Most–Hídjának egyik alapító tagja szerint az összes eddigi 

kormányválság, amelyet kormánytagként megélt, és a jelenlegi között az a különbség, hogy 

Mikuláš Dzurinda, illetve Iveta Radičová kormányának válságai az értékekről szóltak, ez a 

mostani viszont csak arról szól, kié legyen a nagyobb zsákmány. 

 

Menyhárt József: nem szabad feledni 
2017. szeptember 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Deákin a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából a községből kitelepítettekre és deportáltakra 

emlékeztek. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a kitelepítésekről szólva az 

emlékezés fontosságára mutatott rá. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára azt mondta, a háború utáni lakosságcsere szellemiségét idézi a 

bevándorlók rendeleti széttelepítése. 

 

Turul szoborral gazdagodott a Balog-völgye 
2017. szeptember 10. – hirek.sk 
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Újabb turul szoborral gazdagodott Gömör. Rimaszombattól 15-km-re keletre, a Balog folyó 

jobb partján található Balogújfaluban a település első írásos emlékének az 590. évfordulóján 

nem csak szoboravatásra gyűltek össze a község lakói, hanem a református templom bejárati 

ajtajának felavatására is. 

 

Már 1960 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2017. szeptember 10. – bumm.sk, hirek.sk 

A 2010. július 17-e és 2017. szeptember 4-e között eltelt időszakban már 1960 személyt 

fosztottak meg szlovák állampolgárságától a hatályban lévő állampolgársági törvény alapján. 

Közülük legtöbben, 512-en a cseh állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a 

szlováktól. A magyar állampolgárság felvétele miatt 97-en veszítették el a szlovákot – derül ki 

a belügyi tárca statisztikai adataiból. 

 

Megújult Muzsla plébániatemploma 
2017. szeptember 10. – hirek.sk 

Széles körű összefogásnak köszönhetően újult meg a Párkány melletti Muzsla község római 

katolikus temploma. A felújítási munkálatok 5 évvel ezelőtt kezdődtek az alapok 

megszilárdításával, mára pedig kicserélték a tetőszerkezetet, tatarozták a templomtornyot és 

a belső teret is teljesen felújították. 

 

A Prosperitati negyedik pályázati körét ismertették Szabadkán (videó) 
2017. szeptember 8. - Pannon RTV 

Lakossági fórumon ismertették csütörtök este a Prosperitati Alapítvány negyedik pályázati 

körének részleteit Szabadkán. Az eseményen több száz olyan vállalkozó, illetve gazda jelent 

meg, akik továbbra is szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket. Az érdeklődök most falusi ház- 

és mezőgazdasági földvásárlásra, valamint mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések 

támogatására pályázhatnak. 

 

Bácskossuthfalva: Hangulatos szüreti napok 
2017. szeptember 9. - Vajma.info 

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Szüreti napok rendezvénysorozat 

Bácskossuthfalván, amelyre évről-évre a helyi közösség, a Rizling Szőlészek és Borászok 

Egyesülete és az Ady Endre Művelődési Központ szervezésében kerül sor. A rendezvényt 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta 

meg. 

 

Véget ért a topolyai Expo 
2017. szeptember 10. - Pannon RTV 

Háromszáz kiállító, termelők, cégek, vállalkozások és több ezer látogató vett részt az idei 

topolyai Expón. A három napos rendezvény a pálinkaverseny díjkiosztójával és 
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tombolasorsolással zárult. Idén új helyszínen, a piac területén szervezték meg a topolyai Expo 

2017 Mezőgazdasági és Gazdasági Kiállítást. Rekordszámú kiállító és látogató vett részt a 

háromnapos rendezvényen. 

 

Gyászmise a zentai csata 320. évfordulója alkalmából 
2017. szeptember 10. - Pannon RTV 

Gyászmise keretein belül emlékeztek meg a zentai csata 320. évfordulójára a zentai, 

pravoszláv Szent Mihály arkangyal templomban. A hívek együtt imádkoztak a csatában 

elhunytak lelki üdviért. A pravoszláv plébános arra kérte őket, hogy ne feledjék az elhunytak 

emlékét, hiszen ők is a győzelemért harcoltak. A misén jelen voltak az Önkormányzat tagjai is. 

 

Az oktatási törvény megvétózását kérik az ukrán elnöktől nemzetiségi 
parlamenti képviselők 
2017. szeptember 8. – MTI, origo.hu, InfoRádió, M1 híradó 

Beadványban kéri a héten elfogadott kisebbségellenes oktatási törvény megvétózását Petro 

Porosenko ukrán elnöktől a Legfelsőbb Tanács három nemzetiségi képviselője, köztük 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke.  Az MTI-hez 

szombaton eljuttatott képviselői beadványukban a honatyák arra kérik az államfőt, hogy 

vétózza meg az oktatási törvényt, mert durván sérti a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó 

személyek anyanyelvű oktatásra vonatkozó alkotmányos jogait és szabadságjogait. A Hrihorij 

Timis román és Anton Kissze bolgár nemzetiségű képviselő által is aláírt dokumentum szerint 

a Legfelsőbb Tanács által szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény gyökeresen változtatja 

meg az oktatás folyamatát Ukrajnában, és alapjaiban módosítja a nyelvek használatát az 

oktatásban. 

 

A kisebbségellenes oktatási törvény megvétózását kéri az ukrán elnöktől 
Kárpátalja kormányzója 
2017. szeptember 8. – MTI, origo.hu, hirado.hu, karpatalja.ma 

Arra kéri Petro Porosenko ukrán elnököt Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója, hogy 

ne írja alá a Legfelsőbb Tanács (parlament) által kedden elfogadott oktatási törvényt, mert az 

ellentmond a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának, a nemzeti 

kisebbségekről szóló ukrán törvénynek és azoknak a nemzetközi megállapodásoknak, 

amelyeket Ukrajna a szomszédos országokkal kötött. Az ukrajnai megye vezetője a 

Moskal.in.ua című hivatalos honlapján pénteken megjelent közleményében kiemelte: a 

Legfelsőbb Tanácsban (nem kis) szavazattöbbséggel elfogadott oktatási törvény nem felel 

meg az Ukrajna által 2003-ban ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartájának, a nemzeti kisebbségekről szóló ukrán törvénynek és azoknak a nemzetközi 

megállapodásoknak, amelyeket Ukrajna a szomszédos országokkal kötött. 
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Bírálja Budapest Ukrajnával kapcsolatos álláspontját egy befolyásos kárpátaljai 
politikus 
2017. szeptember 8. – MTI 

Ukrajnával szemben elfogultnak és következetlennek tartja Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter nyilatkozatát az ukrán parlamentben néhány napja elfogadott oktatási 

törvénnyel kapcsolatban Viktor Baloga, az ukrán parlament képviselője, Kárpátalja egyik 

legbefolyásosabbnak tartott politikusa.  Szijjártó Péter kijelentésére reagálva - amely szerint 

Ukrajna hátba szúrta Magyarországot oktatási törvényének módosításával - Viktor Baloga 

pénteken Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajnával szemben elfogultnak és 

következetlennek tekinti a magyar külügyminiszter nyilatkozatát, mert a kárpátaljai 

magyarok képviselője (Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a 

KMKSZ elnöke) tagja az ukrán államfő pártja, a Petro Porosenko Blokk (BPP) parlamenti 

frakciójának.  

 

Szakértői vélemény: Alapjogokat sért az Ukrajnában elfogadott új oktatási 
törvény 
2017. szeptember 8. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk 

Az ukrán alkotmányban is garantált alapjogokat sért az az oktatási törvény, amelyet a héten 

fogadott el az ukrán parlament, és amely a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásában 

jelentős változtatásokat tartalmaz - nyilatkozta az MTI-nek pénteken Tóth Mihály, az Ukrán 

Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa. A szakértő véleménye szerint az elfogadott törvény ellentétes az Ukrajna által 

aláírt nemzetközi szerződésekkel , a kétoldalú és többoldalú egyezményekkel egyaránt. "A 

jogszabály sérti továbbá az országban a több évtizede gyakorlatban lévő szokásjogot is, ami 

mindeddig biztosította a nemzetiségekhez tartozóknak a lehetőséget anyanyelvi oktatásban 

való részvételre - emelte ki. 

 

A KMKSZ ISZ nyilatkozata az oktatási törvény módosításával kapcsolatban 
2017. szeptember 8. – karpatalja.ma 

A KMKSZ Ifjúsági Szervezete mély megdöbbenéssel fogadta az oktatási reform keretében 

elfogadott tervezetet, mely nem teszi lehetővé a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelven 

való oktatást. Minden embernek alapvető joga, hogy a saját anyanyelvén tanulhasson. 

Ukrajnában élő nemzeti kisebbség tagjaiként mégis azért kell harcolnunk, hogy alanyi emberi 

jogainkat gyakorolhassuk – emelik ki. 

 

 

Határon átnyúló zarándoklat 
2017.szeptember 10. – volksgruppen.orf.at 

Szeptember 9-én egy jótékonysági gyalogos zarándoklat keretében osztrák, magyar és 

felvidéki részvétellel Fertődről, Pomogyon keresztül egészen Boldogasszonyba zarándokoltak 
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több mint ötvenen. A zarándokok a nap végén egy háromnyelvű szentmisén vettek részt a 

Boldogasszony/Frauenkirchen bazilikában. A zarándoklaton kilencen vettek részt Szenc 

település környékéről Felvidékről, és négyen Fertőrákosról. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 8. – Kossuth Rádió 

Pozsonyba látogatott Magyar Levente külügyi államtitkár 

Az Ipoly-mente mintegy 80 kilométeres szakaszát teszi ki a körülbelül 700 kilométer hosszú 

magyar-szlovák határszakasznak, de rendkívüli jelentőséggel bír - hangsúlyozta Magyar 

Levente külügyi államtitkár pozsonyi látogatása során. 

 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója is arra kéri Petro Porosenko ukrán 

elnököt, hogy ne írja alá az új oktatási törvényt 

A kijevi parlament által elfogadott kisebbségellenes oktatási törvényújabb és újabb 

tiltakozásokat vált ki. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója is arra kéri Petro 

Porosenko ukrán elnököt, hogy ne írja alá a törvényt, mert az ellentmond a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának, a nemzeti kisebbségekről szóló ukrán törvénynek és 

azoknak a nemzetközi megállapodásoknak, amelyeket Ukrajna a szomszédos országokkal 

kötött. 

A marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceumot átsorolták a Bolyai Farkas 

elméleti líceumhoz 

A román tanügyminisztérium javaslatára a Maros megyei tanfelügyelőségen ma megszületett 

a döntés: a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceumot átsorolták a Bolyai Farkas 

elméleti líceumhoz, annak alegységeként működik tovább. 

Beszélgetés a kolozsvári zászlóperben a csendőrséggel szemben nyertes Soós 

Sándorral 

A kolozsvári zászlóperben a csendőrséggel szemben nyertes Soós Sándorral, az Erdélyi 

Magyar Néppárt alelnökével beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Tegnap este megkezdődött Magyarkanizsán a 65. Irótábor 

Tegnap este megkezdődött Magyarkanizsán a 65. Irótábor, a délvidéki magyar írók 

találkozója. Az évente ismétlődő rendezvény kiváló alkalom arra is, hogy megbeszéljék a 
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vajdasági magyar irodalom helyzetét. Egyre több a gond, amit nem szabad elhallgatni, azért 

hogy a jövőben a 70. sőt a 80. írótábor is megrendezhessék. 

65 év után idén először nem indul magyar osztály a rozsnyói egészségügyi 

szakközépiskolában 

Fábry Zoltán közíró egykor Drázus parti Athénnek nevezte Rozsnyót iskolavárosi hangulata 

miatt. A Felvidéken a 2. világháború után itt indult el a pedagógusképzés, a gimnáziumi 

oktatás és az egészségügyi ápolók képzése. 65 év után azonban - idén először - nem indul 

magyar osztály a rozsnyói egészségügyi szakközépiskolában, ahol nappali tagozaton általános 

ápolókat, masszőröket és diétás nővéreket képeznek, s ahol a több mint 200 diákból alig több 

mint negyvenen tanulnak a magyar tagozaton. 

Örmény Diaszpóra Fesztivál Gyergyószentmiklóson 

Nemzetközi Örmény Diaszpóra Fesztivál címmel, Nemzetiségek gyergyói együttélésének 

fesztiválja alcímmel háromnapos rendezvénysorozattal emlékeznek a hétvégén 

Gyergyószentmiklóson az örmény közösség betelepedésének 380. évfordulójára. 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 9. – Kossuth Rádió 

 

Kárpát-medencéért Életmű díját kapott dr. Silling István nyugalmazott egyetemi 

tanár 

Kedden, a Parlamentben  immár 20. alkalommal adták át a Magyar Termék Nagydíj pályázat 

kitűntetéseit, köztük a pályázat   Kárpát-medencéért Életmű díját is. Idén ezt a vajdasági dr. 

Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, néprajzkutató,  művelődéstörténész, a 

nyelvtudományok doktora kapta. A tanár úrral a díjátadó ünnepség után ültünk le egy kis 

beszélgetésre. 

120 évvel ezelőtt jelent meg a Bácskai Hírlap első száma 

120 évvel ezelőtt jelent meg a Bácskai Hírlap első száma. Szeptember 1-jén, Szabadka város 

napján, a helyi könyvtárban egy kiállítással emlékeztek meg a délvidéki magyarság életében 

jelentős szerepet betöltő lapról. Hicsik Dórával, a kiállítás készítőjével beszélgetett a Határok 

nélkül munkatársa. 

Folyik a krasznahorkai vár restaurációja 

2012. március 10-én égett le a krasznahorkai vár teljes tetőszerkezete, megsérültek a falak és 

a tárlat jelentős része is. A gyűjteményből eddig több mint 500 darabot sikerült restaurálni, s 

jelenleg is folyik a vár revitalizációja. A pusztító tűzvész ellenére nem sérült meg a vár családi 

kriptája, amelyben augusztus 20.-án temetés volt. A Határok nélkül munkatársa erről is 

kérdezte Krajcsi Juditot, a krasznahorkai várat is magába foglaló Betléri Kastélymúzeum 

marketing osztályának vezetőjét. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-09-09_18:30:00&ch=mr1
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A menyegzővel kapcsolatos szokásokat és vőfélyrigmusokat megörökítő könyvet 

jelentettek meg Arad megyében 

Az egykori parasztlakodalmak hangulatát idéző, a menyegzővel kapcsolatos szokásokat és 

vőfélyrigmusokat megörökítő könyvet jelentettek meg Arad megyében a Tornyai Tájház 

működtetői. Az ötletet a tavalyi vőfélytalálkozó adta, no meg az a felismerés, hogy a mai 

lakodalmakban egyre kevesebbet látni a helyi szokásokból. A gondolatot tett követte, és a 

Suttyák András - Tóth Piroska házaspár idén megjelentette a ,,Hej, lakodalom!" című 

könyvet, amelyet nemcsak a hagyománytisztelők forgathatnak hasznosan, hanem az 

egybekelés előtt álló fiatalok is ötleteket meríthetnek belőle.  

Tíz évvel ez előtt alakult meg a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési 

Egyesület férfikórusa 

Tíz évvel ez előtt alakult meg a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 

férfikórusa. A 14 tagból álló közösség azóta számos Kárpát-medencei rendezvényen 

bizonyította, hogyan kell szívvel, lélekkel énekelni. A jubileum alkalmából kérte beszélgetésre 

a kórustagokat Ternovácz István. Elsőként Nagy Sándor ötletgazdát halljuk. 

 

Kárpát Expressz 

2017. szeptember 10. – M1 

Gasztro kerékpártúra a Felvidéken 

Mi mással kezdődhetett volna a medvesaljai gasztro kerékpárútra, mint a világbajnok Kun 

Ádám BMX bemutatójával. A túrát, amire a Felvidékről és az anyaországból érkeztek 

résztvevők, idén rendezték meg először. 

Ellehetetleníti a kárpátaljai magyar iskolákat az új ukrán oktatási törvény 

Szeptember 3-án tartották a kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó ünnepségét. A 

rá két napra, szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény nem csak ezeknek az iskoláknak, 

hanem az összes ukrajnai nemzetiségi iskola, köztük a magyar oktatási intézmények 

működését is ellehetetlenítené. 

Délvidéki zarándoklat 

Tóth Péter Loránt anyaországi versmondó magyar irodalmi és történelmi előadásaival több 

mint két éve viszi a magyar lelket az elszakított területekre. Péter nyár végén egy 260 

kilométeres gyalogos zarándoklatra vállalkozott szülővárosából, Kunszentmiklósról indulva a 

mai Horvátország területén lévő Szentlászlóig. 

Megemlékezés az Úz-völgyében 

A Keleti-Kárpátok egyik legeldugottabb átjárója az Úz-völgye. Több mint két évtizede 

augusztus 26-án megtelik zarándokokkal. A Kárpát-medence minden szegletéből érkeznek 

ide emlékezők, hogy leróják kegyeletüket az itt elesett katonák előtt. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-09-10-i-adas-7/
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Térkép 

2017. szeptember 9. – Duna World 

 

Egy igazán varázslatos dolog készül Szatmárnémetiben, mégpedig a Varázskert elnevezésű 

közösségi tér. Ez nem egy szokványos vidámpark lesz elvarázsolt kastéllyal, de annál nagyobb 

örömet okoz majd a gyerekeknek. Egy terápiás kertet álmodott meg ugyanis az ötletgazda, 

amelyet fogyatékossággal élő gyerekek számára hoz létre, sok fejlesztő játékkal, interaktív 

eszközökkel. 

 

A Felvidéken az utóbbi időben egyre több magyar diák tanulhat anyanyelvén, ami köszönhető 

a szülőknek, a civil szervezeteknek és a lelkes pedagógusoknak egyaránt. A felvidéki magyar 

pedagógusok idén közösen tartották meg ünnepélye tanévnyitójukat a kárpátaljai magyar 

iskolákkal. A helyszín Nagyszelmenc volt, a II. világháborút követően kettéválasztott 

magyarok lakta település. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel és az új tanévben magyar 

iskolát kezdő elsős gyermekek megáldásával vette kezdetét. 

 

Több mint 3 évszázada minden szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján a Kárpát-

medence többnemzetiségű hívei együtt ünneplik Szűz Mária születésnapját az Arad megyei 

Máriaradnán. A történelmi Magyarország egyik legrégibb búcsújáró helye a 18. századi 

barokk stílusú ferences rendi templomáról és kolostoráról vált híressé, illetve arról a Mária 

kegyképről, amely többször is bizonyította csodatévő erejét.  

 

Vadkerti Imre a rév-komáromi születésű felvidéki énekes-színész is átvehette idén nyáron a 

Külhoni Magyarságért díjat Budapesten a Parlamentben. Az énekest még 2007-ben 

ismerhette meg a szélesebb közönség, amikor a Magyar Televízió Társulat című műsor 

válogatóján megkapta Koppány szerepét a jubileumi István, a király előadásban. Énekhangja 

gyakorlatilag összetéveszthetetlen, számos műfajban megcsillantotta már tehetségét. Mindig 

magyarul énekelt és mindig a hagyományos értékek mellett foglalt állást.  

 

A budapesti operaház idén nyáron másfél évig tartó korszerűsítés idejére bezárta kapuit. A 

felújítás alkalmat adott arra, hogy a társulat útra keljen, és előadásait bemutathassa a világ 

különböző pontjain. Egyik legnagyobb vállalkozásuk a Kárpát haza operatúra, melynek 

keretében szeptember 4-e és 21-e között Erdély és Partium 8 városába juttatnak el két 

nagyszabású produkciót. Ezen a héten Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen léptek fel, 

vasárnap pedig már Marosvásárhelyen szórakoztatják a nagyérdeműt.  

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-09-09-i-adas/
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Házhoz viszik a színházat a bánsági vándorszínház tagjai, akik idén immár 4. alkalommal 

járták be a Bánság és Partium magyar falvait. Évről évre olyan szórványtelepüléseket 

keresnek fel, ahová a hagyományos színházak nem jutnak el. A hiánypótló kezdeményezés 

megálmodója egy temesvári színművész, aki azelőtt saját bőrén is megtapasztalta a 

vándorszínészi élet örömeit a vajdasági tanyaszínház berkein belül. 

 

A debreceni Déry Múzeum és a bukaresti Román Nemzeti Történeti Múzeum közös kiállítása 

látható a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A Románia és Erdély területén a 19-20. században 

előkerült nemesfém tárgyakból. Az Ősi arany –és ezüstkincsek Romániából című tárlat az 

ország határait most először lépte át, ilyen jelentőségű és értékű kiállítási anyag eddig egyik 

magyar vidéki múzeumba sem érkezett.  

 

Folytatódik a Tisza ukrajnai szakaszának rendbetétele Kárpátalján. A Kárpátalaji Magyar 

Ifjúságért Jótékonysági Egyesület kezdeményezésére az önkéntesek most éppen Huszt 

városától egészen Nagyszőlősig határáig gyűjtik a szemetet a folyó mentén. A szervezők az 

akcióval a Tisza árterének tisztántartására, annak kiemelt fontosságára hívják fel a figyelmet. 

Ezen a szakaszon n agyon sok a gazdátlan hulladék, egy áradáskor a Tisza szinte 

szeméttengerré változik.  

 

Öt kontinens – egy nemzet – Duna World 

2017.szeptember 9. 

 

Voisin Éva, jogász, a nemzetközi üzleti jog professzora, a kaliforniai Ügyvédi Kamara tagja, 

számos cég és jogi személy tanácsadója a Szilíciumvölgyben. Hazájától több ezer km-re sem 

feledkezett meg magyar gyökereiről, éppen ezért munkájában is segíti honfitársait. Magyar 

vállalkozókat támogat az üzleti és befektetési kapcsolatok tengerentúli kialakításában.  

 

Csaknem egy évtizedig működött nagy sikerrel Sümegen egy, a kortárs magyar és európai 

képzőművészet munkáit bemutató galéria. A Kanadai Magyar Képzőművészeti Galériát 

Gadácsi István és felesége hozta létre, hogy ez által is erősítsék a kanadai magyar kulturális 

kapcsolatokat. A házaspár 1957-ben hagyta el Magyarországot. Évtizedek óta Kanadában 

élnek, ahol 23 éven keresztül szintén Kanadai Magyar Képzőművészeti Galéria néven 

működtették művészeti szalonjukat. Legfőbb céljuk egész életükben az volt, hogy a két ország 

kortárs kultúrkincsét bemutatva közelítsék egymáshoz a két nemzetet.  

 

Minden fiatal életében mérföldkő az érettségi. Különösen akkor, ha a vizsgákat hazájuktól 

több ezer km-re, idegen iskolarendszerben kell teljesíteniük. Akadnak azonban olyan 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-09-09-i-adas/
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szerencsések, akik idegen nyelvként anyanyelvüket is választhatják. Az ausztráliai Sydney-

ben működő magyar iskolában csaknem négy évtizede középszinten érettségizhetnek 

magyarból a fiatalok. Az iskola tanulói nemcsak könnyebbségből vizsgáznak ebből a nyelvből, 

az órák alatt ugyanis kultúrájukat, gyökereiket is megismerik.  

 

Az amerikai kontinens legnagyobb cserkészközössége a Cleveland-i, amelynek csapatai idén 

is megtartották hagyományos cserkésznapjukat néhány nappal ezelőtt. Az esemény most is, 

mint mindig, a cserkészek felvonulásával kezdődött.  

 

A floridai Orlando-ban egész évben szikrázik a nap, és a kis mákvirágok télen is szoknyában, 

rövidnadrágban járhatnak a magyar iskolába, ahol szüleik nyelvén olvashatnak, játszhatnak, 

tanulhatnak.  

 

A lettországi születésű zongorakészítő, David Klavins nemrég költözött hazánkba, és jelenleg 

is egy rendkívül nagy volumenű és formabontó projekten dolgozik. 1987-ben megalkotta a 

világ legnagyobb zongoráját, most pedig Magyarországon készül felülmúlni önmagát.  

 

A németországi Magyar Szervezetek Szövetsége azzal a céllal alakult, hogy összefogja a 

németországi magyar szervezeteket és közösségeket, ápolja a magyar nyelvet és kultúrát, 

valamint színes programokat biztosítson a kint élő magyaroknak.  

 
 


