
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. szeptember 25. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Dragnea megoldást ígért Orbánnak a katolikus iskola helyzetére 
2017. szeptember 23. –MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, transindex.ro, 

maszol.ro, Krónika 

Személyesen Orbán Viktor kormányfőnek ígért megoldást a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium helyzetére Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemorata Párt 

(PSD) elnöke, aki telefonon beszélt erről a magyar miniszterelnökkel. Liviu Dragnea 

Facebook-bejegyzésben számolt be az Orbánnal folytatott telefonbeszélgetésről, melynek 

során, mint írja, megegyeztek abban, hogy a román fél megoldja a vásárhelyi iskolaügyet, 

Magyarország pedig támogatja Romániának a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezetbe (OECD) való felvételét. A PSD-elnöke bejegyzésében kifejti: „megmagyarázta” a 

magyar kormányfőnek, hogy a vásárhelyi iskolahelyzet bírósági ítélet eredménye, nem pedig 

a római katolikus egyház vagy a magyar kisebbség elleni „támadás”. 

 

Marosvásárhelyi iskolaügy: Magyarország támogatja Románia OECD-tagságát 
2017. szeptember 23. – Krónika, MTI, transindex.ro, hirado.hu 

Magyarország támogatja Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezetbe (OECD), miután Liviu Dragnea, a román kormány fő erejét adó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke ígéretet tett a marosvásárhelyi iskolahelyzet 

megoldására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton az MTI-vel. 

Mint írta, a párt vezetője telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz 

elnökével, ennek során tett ígéretet Liviu Dragnea a helyzet megoldására. Szijjártó jelezte: a 

döntésről konzultáltak Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével is. 

 

Balog Zoltán személyes találkozót javasolt az ukrán oktatási miniszternek 
2017. szeptember 22. – MTI, kormany,hu, hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja, Lokál, 

OrientPress, Kárpátinfo 

Személyes találkozót javasolt Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 

Lilja Hrinevics ukrán oktatási és tudományos miniszternek. Az MTI-hez pénteken eljuttatott, 

az ukrán miniszternek küldött hivatalos levél szerint Balog Zoltán szeptember 25-én részt 

vesz a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén, 

amelyre Lilja Hrinevics is meghívást kapott. Balog Zoltán ezért javasolta, hogy folytassanak 

személyes megbeszélést az ukrán parlament elnöke által ratifikált új oktatási törvény 

kapcsán Balog Zoltán a levélben azt írta, hogy az új jogszabály, különösen annak 7. cikkelye 

komoly aggodalmat okozott több kormánynak, így a magyarnak is. Hozzátette: a találkozó 

lehetőséget ad a törvény említett szakaszával kapcsolatos "súlyos fenntartások" 

megvitatására, az ukrán fél tájékoztatásából pedig a magyarok is megismertethetik a 

jogszabály keletkezésének valódi okát és célját. 
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Potápi: a Kárpát-medence magyar közösségei nem adták fel az autonómiáért 
folytatott harcukat 
2017. szeptember 22. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Krónika, karpatalja.ma. 

Felvidek.ma, veol.hu, zaol.hu, baon.hu, Webrádió 

A Kárpát-medence magyar közösségei nem adták fel az autonómiáért folytatott harcukat, de a 

közösségeknek az őket érő támadások ellen is egyfolytában védekezniük kell - jelentette ki 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

pénteken a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) nagyváradi ülésén. Az 

államtitkár  KMAT idei második ülésének nyilvános részén felszólalva megállapította, hogy 

egyedül a Vajdaságban sikerült előrelépni az autonómia területén. Úgy vélte, amíg a 

székelyföldi magyar ember is közömbös az autonómia iránt, addig kevés esély van a sikerre. 

Szerinte elsősorban a saját közösség autonómia iránti igényét kell megerősíteni, majd a 

román közösségét, ehhez kell hozzáilleszteni a magyar és a román politikát, és ehhez kell 

nagyhatalmi, európai uniós támogatást szerezni.  

 

KMAT: A Kárpát-medencei magyar gondok többsége az önrendelkezés hiányára 
vezethető vissza 
217. szeptember 22. – MTI, karpatalja.ma, Kórnika, Magyar Hírlap, Vajdaság.ma, Magyar 

Idők 

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) Nagyváradon tartott pénteki ülésén 

megállapította: a Kárpát-medencei magyar közösségek gondjainak a többsége az 

önrendelkezés hiányára vezethető vissza - áll az MTI-hez eljuttatott zárónyilatkozatban. A 

Kárpát-medence kisebbségben élő magyar közösségeinek politikai szervezeteit és pártjait 

tömörítő szervezet állást foglalt az új ukrajnai oktatási törvény ellen, és felkérte Petro 

Porosenko ukrán elnököt, hogy ne hirdesse ki a jogszabályt. A KMAT a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium működésének ellehetetlenítése miatt is tiltakozott. Felszólította 

a román kormányt, hogy az európai normákat tiszteletben tartva biztosítsa a magyar 

közösség alapvető jogát az anyanyelvi oktatáshoz, az általa választott törvényes keretek 

között. 

 

Temesváron megkezdődött a magyar napok rendezvénysorozata 
2017. szeptember 22. – MTI, Magyar Idők, Krónika, maszol.ro, Webrádió, Nyugati Jelen, 

feol.hu 

Temesváron pénteken elkezdődött a magyar napok rendezvénysorozata, amelynek keretében 

hagyományőrző, néptáncos, könnyűzenei, gasztronómiai, irodalmi, képzőművészeti, színházi 

és gyermekprogramokat is kínálnak a látogatóknak. A péntek délutáni megnyitón Szilágyi 

Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a különböző népek 

békés temesvári együttélésének tulajdonította, hogy a Bánság fővárosa mindig egy lépéssel 

mások előtt járhatott a történelem folyamán. Mint felidézte: itt volt Európában először 

elektromos árammal táplált közvilágítás, itt épült meg az Osztrák-Magyar Monarchia első 
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városi kórháza, itt indult el Magyarország első villamosa, és itt vette kezdetét 1989-ben az a 

forradalom, amely végül elsöpörte a romániai kommunista diktatúrát. 

 

Soltész: Magyarország kétféle választ ad a jogszabályra 
2017. szeptember 23. – MTI, Magyar Idők, gondola.hu, 888.hu, maszol.ro, karpatalja.ma 

Magyarország diplomáciai választ is ad az ukrán oktatási törvény elfogadhatatlan 

módosítására, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást is - közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára szombaton Budapesten, az utolsó turnusban Magyarországon nyaraló ukrán 

gyermekcsoport búcsúztatásakor. Soltész Miklós kifejtette: a külgazdasági és külügyminiszter 

által bejelentett diplomáciai lépésekben "nem fogunk megtántorodni", amíg a szomszédos 

állam nem tér vissza az elmúlt években követett útra, ugyanakkor ha Ukrajna vagy a 

magyarországi ukrán közösség azt kéri, folytatódik a humanitárius segítségnyújtás. 

 

Centenáriumi megemlékezés-sorozattal idézi fel a KMAT a trianoni döntéshez 
vezető eseményeket 
2017. szeptember 23. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, foter.ro, gondola.hu 

Centenáriumi megemlékezések egész sorozatával készül felidézni a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómiatanács (KMAT) azokat a jelentős történelmi eseményeket, amelyek megelőzték a 

trianoni békediktátumot - jelentette be Tőkés László EP-képviselő, a KMAT elnöke 

szombaton, a kisebbségben élő magyar közösségek politikai szervezeteit tömörítő szervezet 

nagyváradi ülését és kétnapos autonómiakonferenciáját összegző sajtóértekezleten. Az egész 

Kárpát-medencére kiterjedő, Válasz Trianonra: az autonómia című projekt részletes 

programját a KMAT egy novemberi tanácskozásán dolgozzák ki. „Alapvető célunk a 

történelmi valóság megismerése, a megbékélés keresése az utódállamok többségi nemzeteivel 

és a Trianon-okozta máig ható következményeknek a gyógyítása" - hangoztatta Tőkés László. 

 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarok érdeke a Fidesz újrázása 
2017. szeptember 22. – Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szerint a romániai magyarságnak az az érdeke, hogy továbbra is olyan 

kormány irányítsa Magyarországot, amely bizonyította: nemzetpolitikai víziójában és a 

mindennapi gyakorlatban fontos teret foglalnak el az erdélyi magyarok. Az RMDSZ elnöke 

pénteken Kolozsváron beszélt erről azon az eseményen, amelyen magyar nyelvű ügyintéző 

irodát nyitottak a kincses város Főterén. Kelemen Hunor kijelentette: az RMDSZ partnerre 

lelt a Fidesz-KDNP-ben, és tovább szeretnék erősíteni ezt a partnerséget. „Az az érdekünk, 

hogy továbbra is olyan kormány irányítsa Magyarországot, amely bebizonyította, 

nemzetpolitikai víziójában és a mindennapi gyakorlatban fontos teret foglalnak el az erdélyi 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

  
E

rd
é

ly
  

http://magyaridok.hu/belfold/soltesz-miklos-magyarorszag-ketfele-valaszt-ad-az-ukran-jogszabalyra-2254486/
http://magyaridok.hu/kulfold/centenariumi-megemlekezes-sorozat-trianoni-donteshez-vezeto-esemenyekrol-2254837/
http://magyaridok.hu/kulfold/centenariumi-megemlekezes-sorozat-trianoni-donteshez-vezeto-esemenyekrol-2254837/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-az-erdelyi-magyarok-erdeke-a-fidesz-ujrazasa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. szeptember 25. 
4 

magyarok. A Fidesz-KDNP-ben partnerre leltünk, ezt a partnerséget pedig tovább szeretnénk 

erősíteni” – idézte az RMDSZ hírlevele a szövetség elnökét. 

 

Tudose személyesen tájékoztatta Jakubinyi érseket, hogy nem foglalkoznak az 
iskolakérdéssel 
2017. szeptember 22. – Krónika, transindex.ro 

A román kormány jelen pillanatban nem akar lépni a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium helyzetének rendezése érdekében, nehogy azt a látszatot keltse, hogy a 

magyar kormány nyomására cselekszenek. Mindezt Mihai Tudose miniszterelnök egy 

személyes telefonbeszélgetés keretében hozta Jakubinyi György gyulafehérvári érsek 

tudomására – mondta el csütörtökön a Krónika megkeresésére Potyó Ferenc pápai prelátus. 

 

Kelemen Hunor: sürgősségi kormányrendelettel kell újraalapítani a katolikus 
gimnáziumot 
2017. szeptember 22. – maszol.ro 

Sürgősségi kormányrendelettel kellene újralapítani a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumot 

Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ elnöke többek között erről beszélt a Maszolnak adott 

interjúban, amelyben a közigazgatási törvény anyanyelvhasználatot bővítő módosításai 

elfogadásának esélyeiről, a centenáriumról tett kijelentéseinek visszhangjáról és a román-

magyar párbeszéd lehetőségeiről is kérdezték. 

 

Adományokat gyűjt az erdélyi viharkárosultak javára a Magyarországi 
Református Egyház 
2017. szeptember 22. – Krónika, MTI 

Adománygyűjtést hirdet a vasárnapi erdélyi vihar károsultjai javára a Magyarországi 

Református Egyház (MRE). Az MRE kommunikációs szolgálata az MTI-vel közölte: a 

viharban, amelynek nyolc halálos áldozata és több mint százharmincan sérültje van, több 

templom is megrongálódott. Ledőlt az igazfalvi és a harói templom toronysisakja, 

megsemmisült a sztánai templom tetőhéjazatának jelentős része, valamint viharkár érte a 

zsibói, az apanagyfalui és az egeresi templomot is. Kató Béla erdélyi, illetve Csűry István 

királyhágómelléki református püspök tájékoztatása szerint a felsoroltak mellett több épület, 

templom, parókia és villanyvezeték is megrongálódott a tomboló szélben, áll a közleményben. 

 

Karnyújtásnyira a közösséghez: ügyintéző irodát nyitottak Kolozsváron 
2017. szeptember 22. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Ügyintézést segítő irodát nyitott pénteken Kolozsváron az RMDSZ és az Eurotrans 

Alapítvány. „Egy olyan közös teret álmodtunk meg, amelyben mindenki otthon érezheti 

magát” – fogalmazott az irodaavatón Horváth Anna, a kincses város volt alpolgármestere. A 

Szentegyház utca 2. szám alatt található irodában többek között önkormányzati ügyes-bajos 

kérdésekben, a magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatos tudnivalókról és a Minority 

SafePack (MSP) kezdeményezésről nyújtanak tájékoztatást, segítséget a kolozsváriak 
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számára, közölték az irodaavatón. Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős 

ügyvezető alelnöke elmondta, a céljuk, hogy karnyújtásnyira legyenek a kolozsváriak 

számára. 

 

Iskola után tanárok nélkül is maradhatnak a vásárhelyi katolikus líceum diákjai?  
2017. szeptember 22. – transindex.ro 

Újabb fejezettel bővült a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum problémáinak 

sora. A héten ugyanis kiderült, hogy a következő tanévtől veszélybe kerülhet az iskola 

címzetes tanárainak állása. Csíky Csengele, az oktatási intézményben tanuló diákok szüleinek 

képviselője jelezte a transindex.ro-nak: az a megoldás, amellyel a tanfelügyelőség a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceumba sorolta be az iskolájuk osztályait, nem jelent hosszú távon 

biztonságot a tanárok számára.  

 

Új bölcsőde épül Kolozsváron 
2017. szeptember 22. – transindex.ro 

Rengeteg szülő fordul a polgármesteri hivatalhoz, illetve személyesen is megkerestek azzal a 

kéréssel, hogy hozzunk létre egy bölcsődét a Monostor negyedben, most ezt a hiányt 

szeretnénk pótolni. Pénteken a tanács rábólint ennek a beruházásnak az elkezdésére. Amint 

az már bevett gyakorlatnak számít, az új intézményben is lesz magyar csoport, ahol a 

gyerekekkel anyanyelvükön kommunikálnak a dadák és a nevelők” – nyilatkozta Oláh Emese 

alpolgármester.  

 

Cseke Attila: működőképes Bihar megyei tanácsra van szükség 
2017. szeptember 22. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ-nek, akárcsak Bihar megye lakóinak, az az érdeke, hogy a megyei tanács 

működőképes legyen – mondta pénteken Nagyváradon Cseke Attila szenátor, a Bihar megyei 

RMDSZ elnöke. A politikus elmondta: szeretné azt hinni, hogy csak egy „baleset” volt, amikor 

szerdán a nemzeti liberális párti (PNL) tanácsosok testületileg távol maradtak az Bihar 

megyei önkormányzat ülésétől, és ez nem ismétlődik meg a jövő szerdára összehívott rendes 

ülésen. Ha mégis megismétlődne a „baleset”, Pásztor Sándor megyei tanácselnök szeptember 

29-ére, péntekre rendkívüli ülést hív össze, mert néhány, a megye számára nagyon fontos 

projektnek szeptember 30-án lejár a benyújtási határideje. 

 

Parázs Borboly-Ráduly vita a csíkszeredai egészségügy helyzetéről 
2017. szeptember 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Színvonalas tudományos előadásokkal és spontán politikai csörtével kezdődött meg az első 

Csíkszeredai Kórháznapok péntek délelőtt a Sapientia EMTE nagyaulájában. A vasárnapig 

tartó rendezvénysorozaton építő jellegű kritikát és jó tanácsokat egyaránt kaptak helyi 

vezetők és orvosok. 
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Mozgatható zászlórudakat ajánlanak fel azoknak, akik nem félnek kitűzni a 
székely lobogót 
2017. szeptember 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) október 21-ei tisztújító ülésén meghirdetik a centenáriumi 

évet. 2018-ban lesz száz éves a székely önrendelkezési törekvés és az SZNT is – számolt be 

pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs. A következő egy esztendő minden 

eseménye – rendezvények, konferenciák, a Székely Szabadság Napja – a centenárium 

jegyében zajlik, és elkészítik az autonómiaküzdelem mérlegét. Ezek sorába illeszkedik az 

SZNT akciója, hogy a következő hónapokban 50 költöztethető, nagyméretű székely zászlót és 

tartórudat ajánlanak fel egyházaknak, magánszemélyeknek, vagy akár önkormányzatoknak, 

hogy ezeket falvakban, városokban feltűnő helyen állítsák fel, és a lobogót tűzzék ki. 

 

Autonómia-szakértő: a románsággal is meg kell értetni az önrendelkezés 
előnyeit 
2017. szeptember 23. – Krónika 

A harc, bár békésnek indult, olykor emberáldozatokat is követelt – fogalmazott a több 

marosszéki településen is előadást tartó Hévizi Józsa, az európai önrendelkezési formák 

szakértője. A történész az erdélyi magyaroknak akkor lenne nyert ügyük, ha a románságot is 

meggyőznék a szubszidiaritás érvényesítésének fontosságáról. A történész szerint az erdélyi 

magyaroknak akkor lenne nyert ügyük, ha a románsággal is sikerülne megértetniük, hogy a 

központi hatalom lebontása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése, a döntéshozatal és az 

anyagi források helyben tartása mindannyiuk érdeke. A szakember ugyanakkor a 

Romániában még mindig létező prefektúrák ellen is szót emelt. Mint mondta, ezek modern 

kori intendatúrák, amelyek a centralizációt képviselik a decentralizációban. Az 

önrendelkezés-ellenes román politikáról szólva a történész kifejtette: a jelenlegi hatalom 

ugyanazt az utat próbálja járni, amit más nemzetállamok is bejártak évtizedekkel, 

évszázadokkal ezelőtt. 

 

Magyarul beszélő ötödikes kislányra támadtak Besztercén 
2017. szeptember 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ötödikes kislányra támadt két vele egykorú fiú a besztercei Andrei Mureșanu 

Főgimnáziumban. A szünetben barátnőivel magyarul beszélő kislányt szeptember 21-én, 

csütörtökön bántalmazta a két román tagozatos hatodikos diák. Előbb csúnya szavakkal 

illették, majd esernyővel bántották a románul is jól tudó áldozatot. Egy későbbi szembesítés 

alkalmával a fiúk bevallották: zavarta őket a magyar beszéd, adta hírül hírlevelében az 

RMDSZ. A szövetség országos és Beszterce-Naszód megyei szervezete állásfoglalásában 

leszögezte: elítéli a bántalmazók magatartását, és felvette a kapcsolatot a kislány szüleivel, 

akiket támogat az ügy iskolai kivizsgálásában is. 

 

Válasz Trianonra: centenáriumi megemlékezést szervez a KMAT is 
2017. szeptember 23. – Krónika, MTI 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mozgathato-zaszlorudakat-ajanlanak-fel-azoknak-akik-nem-felnek-kituzni-a-szekely-lobogot
https://szekelyhon.ro/aktualis/mozgathato-zaszlorudakat-ajanlanak-fel-azoknak-akik-nem-felnek-kituzni-a-szekely-lobogot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomia-szakerto-a-romansaggal-is-meg-kell-ertetni-az-onrendelkezes-elonyeit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomia-szakerto-a-romansaggal-is-meg-kell-ertetni-az-onrendelkezes-elonyeit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarul-beszelo-otodikes-kislanyra-tamadtak-besztercen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/valasz-trianonra-centenariumi-megemlekezest-szervez-a-kmat-is
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Centenáriumi megemlékezések egész sorozatával készül felidézni a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómiatanács (KMAT) azokat a jelentős történelmi eseményeket, amelyek megelőzték a 

trianoni békediktátumot. Ezt Tőkés László EP-képviselő, a KMAT elnöke jelentette be 

szombaton, a kisebbségben élő magyar közösségek politikai szervezeteit tömörítő szervezet 

nagyváradi ülését és kétnapos autonómiakonferenciáját összegző sajtóértekezleten. Az egész 

Kárpát-medencére kiterjedő, Válasz Trianonra: az autonómia című projekt részletes 

programját a KMAT egy novemberi tanácskozásán dolgozzák ki. 

 

Az Európai Néppárt ifjúsági szervezete is elítélte az ukrán oktatási törvényt a 
MIÉRT kezdeményezésére  
2017. szeptember 23. – transindex.ro 

Elfogadta szombaton az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének Tanácsülése az ukrán 

oktatási törvény ellen tiltakozó határozattervezetet, amelyet a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a 

Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) közösen nyújtott be. A fiatalok 

szolidaritásukat fejezték ki a kárpátaljai magyar és az ukrajnai román közösségekkel. A 

MIÉRT álláspontja szerint az ukrán oktatási törvény az európai értékekkel megy szembe, 

elfogadhatatlan, kisebbségellenes lépés, hogy kizárólag óvodában és általános iskolában 

lehessen anyanyelven tanulni.  

 

Székelyudvarhelyen maradhatnak a zászlók – egyelőre 
2017. szeptember 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Elutasította a Dan Tanasă egyesülete, az ADEC keresetét a Hargita Megyei Törvényszék. A 

szervezet a székelyudvarhelyi városháza homlokzatáról, valamint épületéből akarja 

eltávolíttatni a székely zászlókat, illetve a város lobogóit. Az ADEC (Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület) még a tavaly benyújtott beadványában azt kérte a törvényszéktől, hogy 

kötelezze a székelyudvarhelyi polgármestert a székely és a városzászló eltávolítására. A 

törvényszék pénteken meghozott döntése szerint a keresetet formai okokból elutasította, az 

alperes város ugyanis megkérdőjelezte a felperes nevében eljáró egyén képviseleti jogát az 

eljárásban. A törvényszék döntése nem végleges, a határozat kiközlését követő 15 napon belül 

megtámadható felfolyamodás útján, amely elbírálásában a marosvásárhelyi táblabíróság 

illetékes. 

 

Elkezdődött az értékmentés: lozsádi falunapot tartottak 
2017. szeptember 24. – maszol.ro 

Több évtizedes kihagyás után szombaton falunapot tartottak a Hunyad megyei Lozsádon, az 

egész napos ünnepséget a nyolcadik Hunyad Megyei Magyar Napok részeként szervezték 

meg. A Hunyad megyei RMDSZ és a református egyház falurevitalizációs tervet 

kezdeményezett Lozsádon, ugyanis a kis település fennállásának 700. évfordulójára készül, 

első írásos említése 1320-ból származik. Az elképzelések szerint a következő három évben 

olyan konkrét projekteket, terveket dolgoznak ki, indítanak el, amelyek a drámaian 

megfogyatkozott közösség életébe új lendületet, megújulást hozhatnak. Míg az 1800-as évek 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48745
http://itthon.transindex.ro/?hir=48745
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyen-maradhatnak-a-zaszlok-n-egyelore
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86328-elkezd-dott-az-ertekmentes-lozsadi-falunapot-tartottak
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közepén 1100 felett volt a lakosság száma, a 2011-es népszámlálás adatai szerint a falunak 

208 lakója van, ebből 102 magyar nemzetiségű, református vallású. 

 

Cáfolja az iskolaigazgató, hogy etnikai konfliktus történt Besztercén 
2017. szeptember 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Belső kivizsgálás indult a besztercei Andrei Mureşanu Főgimnáziumban annak nyomán, hogy 

csütörtökön egy ötödikes kislányra támadt két, vele egykorú fiú. A szünetben barátnőivel 

magyarul beszélő kislányt két román tagozatos hatodikos diák bántalmazta: előbb csúnya 

szavakkal illették, majd esernyővel bántották a románul is jól tudó áldozatot. Egy későbbi 

szembesítés alkalmával a fiúk bevallották: zavarta őket a magyar beszéd, adta hírül 

hírlevelében az RMDSZ. Iuliana Vlad iskolaigazgató vasárnap az Agerpres hírügynökségnek 

adott nyilatkozatában cáfolta, hogy etnikai konfliktusról van szó, ugyanakkor ígéretet tett 

arra, hogy még a hét első felében kivizsgálják az esetet. 

 

Díjazták a dél-erdélyi szórványközösségért kiemelkedően teljesítőket  
2017. szeptember 24. – transindex.ro 

Szombaton Déván átadták a Barcsay Ákos-díjakat, amelyet minden évben három, a dél-

erdélyi szórványközösségekben tevékenykedő, a közösségépítő munkában kiemelkedő 

teljesítményt elérő személynek ítélnek oda. "Hosszú ideje már, hogy nem lehet úgy Déváról 

beszélni, hogy ne jussanak eszünkbe a dévai gyerekek, Böjte atya és az általa működtetett 

dévai Szent Ferenc Alapítvány. Böjte atya magasra emelte a mércét, megmutatta, hogy mi 

mindent lehet kezdeni a dévai örökséggel. Azzal az örökséggel, amit közös felelősségként, 

meg kell őriznünk a következő nemzedékeknek" – fogalmazott a nyolcadik alkalommal 

megszervezett Hunyad Megyei Magyar Napok keretében tartott díjátadón Winkler Gyula, az 

RMDSZ Hunyad megyei elnöke. Nem véletlenül, ugyanis idén két díjazott is kötődik a dévai 

Szent Ferenc Alapítvány tevékenységéhez, Szemeti Krisztina nevelő és Lengyel Izabella 

tanárnő, aki pedagógusi pályafutását az alapítványnál kezdte. Az idei harmadik díjazott 

Koppándi Zoltán Attila dévai unitárius lelkész, aki közel két évtizede önként vállalta a 

szórványlelkészi feladatot. 

 

Elítélték, így le kell mondania Csernáton polgármesterének 
2017. szeptember 24. – Krónika 

Jogerősen egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a brassói táblabíróság a 

Kovászna megyei Csernáton polgármesterét. A döntés egyúttal egy évre eltiltotta a közügyek 

gyakorlásától Bölöni Dávid polgármestert, így le kell mondani a tisztségéről. Az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) tavaly decemberben emelt vádat Bölöni Dávid ellen, mert 

az ügyészek szerint jogtalanul igényelt területalapú támogatást a Mezőgazdasági Kifizetési és 

Intervenciós Ügynökségtől (APIA). A vádhatóság szerint 2008–2009-ben a háromszéki 

elöljáró 738 hektár legelő után igényelt támogatást, holott azt bérbe adták más gazdáknak, így 

a kifizetési ügynökség visszakövetelte a több mint 312 ezer lejes támogatást. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/cafolja-az-igazgato-hogy-etnikai-konfliktus-lenne-besztercen
http://itthon.transindex.ro/?hir=48750
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eliteltek-igy-le-kell-mondania-csernaton-polgarmesterenek
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Jól halad az őshonos kisebbségek európai jogállásáért indított aláírásgyűjtés 
2017. szeptember 22. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó, Krónika 

Csütörtökön kétnapos látogatásra Szlovákiába érkezett Vincze Loránt, az Európai 

Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, hogy az egymillió aláírást igénylő európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezés (Minority SafePack) kapcsán megbeszéléséket folytasson 

az aláírásgyűjtésben résztvevőkkel, elsősorban a Magyar Közösség Pártja vezetőivel, valamint 

a kezdeményezést támogató más civil szervezetekkel is. Pénteken az MKP székházában tartott 

sajtótájékoztatón Vincze Lóránt, valamint Menyhárt József pártelnök, és Berényi József, 

Nagyszombat megye alelnöke, a szlovákiai aláírásgyűjtés fő koordinátora arról tájékoztatott, 

hogy a petíció jó ütemben halad, minden esély megvan arra, hogy az MKP jövő márciusig 

teljesítse a vállalt 50 ezer szlovákiai aláírás összegyűjtését. 

 

Tizennégy fiatallal indul 2017-ben a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2017. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium tavaly szeptemberben nyitotta meg először kapuit. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával kialakított intézmény igazgatója, Mózes 

Szabolcs akkor úgy fogalmazott, hogy 25 év után valósult meg Pozsonyban az az oktatási 

forma, amelynek célja a felvidéki magyar értelmiség utánpótlása. Az idei évnyitó szeptember 

20-án volt, ahol tizennégy fiatalt köszöntöttek. Közülük kilenc új hallgató csatlakozott a 

különleges képzési programhoz, amely 2017-ben új témakörökkel, kurzusokkal bővül. 

 

Kodály-emléktáblát avattak Nagyszombatban 
2017. szeptember 22. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 

2017-et az UNESCO Kodály-emlékévnek minősítette. Ennek apropóját az adta, hogy ebben az 

évben 50 éve annak, hogy a 135 éve született világhírű magyar zeneszerző elhunyt. A kettős 

évfordulóhoz kötődve Nagyszombat megye önkormányzata Kodály-emléktáblát helyezett ki a 

megyeszékhelyen abban az épületben, ahol az ifjú Kodály Zoltán gimnáziumi éveit töltötte. A 

táblát eredetileg más helyre szánták, de azt a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal nem 

engedélyezte. 

 

Lezsák: Petőfi szellemiségében, önmagunk megvédésével kell jó példát 
szolgáltatnunk Európának 
2017. szeptember 23. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Petőfi Sándor mellszobrával, Lantos Györgyi és Máté István szobrászművész alkotásával 

gazdagodott pénteken Komárom és a felvidéki magyarság. A költő komáromi tartózkodására 

és Jókai Mórhoz fűződő barátságára is emlékeztető művet a révkomáromi Egy Jobb 

Komáromért Polgári Társulás a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel közösen, a 

Lakitelek Népfőiskola támogatásával állíttatta. A mellszobrot a Jókai Színházban megtartott 

ünnepi műsor után leplezték le a Petőfi utcában. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170922162252/Jol-halad-az-oshonos-kisebbsegek-europai-jogallasaert-inditott-alairasgyujtes.html
http://felvidek.ma/2017/09/tizennegy-fiatallal-indul-2017-ben-a-pozsonyi-magyar-szakkollegium/
http://www.hirek.sk/kultura/20170922091907/Kodaly-emlektablat-avattak-Nagyszombatban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170923002000/Lezsak-Petofi-szellemisegeben-onmagunk-megvedesevel-kell-jo-peldat-szolgaltatnunk-Europanak.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170923002000/Lezsak-Petofi-szellemisegeben-onmagunk-megvedesevel-kell-jo-peldat-szolgaltatnunk-Europanak.html
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Ravasz: "A magyar gyermekek számára a szlovák másodnyelv, ezért 
másodnyelvként kell azt tanítani" 
2017. szeptember 24. – bumm.sk 

A nemzeti kisebbségekbe tartozó gyermekek jobban meg tudnának tanulni szlovákul, ha azt 

második nyelvként, nem pedig anyanyelvként oktatnák nekik – véli a Híd. Már három 

magyar tannyelvű alapiskolában – Bátorkeszin, Nagymegyeren, Somorján – alkalmaznak az 

eddigitől eltérő oktatási módszert.  

 

Szórványnapot tartottak Éberhardon 
2017. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Szórványnapot tartottak a Szenci járásbeli Éberhardon. Szeptember 23-án a Pozsonyhoz 

közeli településen alakult meg a Csemadok szórványtanácsának regionális testülete is. A 

rendezvényen ugyanis a Pozsony környéki és a zoboralji magyarokon kívül a szórványtanács 

nyugati képviselői is jelen voltak.  

 

Tiszteletadás a II. világháborúban elesett magyar katonáknak 
2017. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Szeptember 23-án, ünnepélyes keretek között emlékeztek Várhosszúréten a településen és 

környékén zajlott háborús harcok során elhunyt magyar katonákra. A hősök tiszteletére 

készült emlékmű felavatására a helyi római katolikus templom kertjében került sor. 

 

Harc a magyarok jogaiért 
2017. szeptember 23. – Magyar Idők 

A kisebbségi hivatalos nyelvek használatát illetően Szerbiában többnyire rendelkezésre áll a 

megfelelő jogi háttér. A „papírforma” szerint a Vajdaságban élő magyarok vannak a 

legkedvezőbb helyzetben ebből a szempontból. A terepi tapasztalatok alapján azonban sok 

esetben a kisebbségi nyelvek használata a gyakorlatban nehézkes és következetlen. 

 

A magyarcsernyeiek zöme pályázna a Prosperitatinál 
2017 szeptember 23. - Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány negyedik pályázati köre iránt is nagy lehet az érdeklődés a 

magyarcsernyei községben - legalábbis ezt mutatta a tegnap este megtartott lakossági fórum. 

A pályázás részleteit Nagy Zita, a Prosperitati irodavezetője ismertette. Bánátban is nagy az 

érdeklődés a Prosperitati Alapítvány negyedik pályázati fordulója iránt. A magyarcsernyei 

gazdálkodók élnek a lehetőséggel, hogy korszerűsítsék mezőgépállományukat. Dunai 

Erzsébet, földműves, Magyarcsernye: „Szeretnék egy traktort, amit szatellitirányítással 

látnánk el. A mezsgyék miatt is, meg a pontos vetés, permetezés miatt. Mert az mindjárt, ha 

beprogramozzuk, kivonalazza a földeket, és akkor nem duplázódik a méreg, ha jó a vetés, 

egyenes, akkor az ekézés is gyorsabban megy.” 
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http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/24/ravasz-a-magyar-gyermekek-szamara-a-szlovak-masodnyelv-ezert-masodnyelvkent-kell-azt-tanitani
http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/24/ravasz-a-magyar-gyermekek-szamara-a-szlovak-masodnyelv-ezert-masodnyelvkent-kell-azt-tanitani
http://felvidek.ma/2017/09/szorvanynapot-tartottak-eberhardon-2/
http://felvidek.ma/2017/09/tiszteletadas-a-ii-vilaghaboruban-elesett-magyar-katonaknak/
http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magyarcsernyeiek-zome-palyazna-prosperitatinal
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Véget ért Hertelendyfalván a református közösség világtalálkozója 
2017. szeptember 24. – Pannon RTV 

Az ünnep egybeesett a helyi templom felszentelésének évfordulójával és a reformáció 

jubileumával is. Ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással ért véget Hertelendyfalván a 

református közösség harmadik világtalálkozója.  Külföldről is sokan hazalátogattak a dél-

bánáti településre. Az összetartozás és a megmaradás jegyében zajlott a csaknem egy hétig 

tartó világtalálkozó. Mindenki számára érzelemmel és élményekkel teli ünnep volt. Manapság 

a déli végeken nehéz feladatnak számít a magyar kultúra, nyelv és hagyomány megtartása – 

mondta Lőcsei Ilona a hertelendyfalvai művelődési egyesület titkára. „Sikerült egy néhány 

napos rendezvény keretében összejönni, sokat beszélgetni, hogy ők is érezzék, hogy ide még 

mindig van hova visszajönni, nekünk pedig az, hogy számíthatnak ránk.” 

 

Tanévnyitó istentiszteletet tartottak Bácsfeketehegyen 
2017. szeptember 24. – Pannon RTV 

Minden magyar diák számít, fontos, hogy minél több magyar szülő anyanyelvén taníttassa 

gyermekét Vajdaságban – hangzott el ma Bácsfeketehegyen, ahol tanévnyitó istentiszteletet 

tartottak. Az eseményen a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is részt vettek. Új kezdet, új 

lehetőségek, ismét kezdetét vette az iskolaév – a bácsfeketehegyi szülők, diákok és 

pedagógusok a református templomban imádkoztak az előttünk álló tanév sikeréért. 

 

Az emlékévek jegyében szervezik meg a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat 
2017. szeptember 24. – MTI, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szent László- és az Arany-emlékév jegyében szervezik meg az idén a Vajdasági Magyar 

Ünnepi Játékokat, amelyet október elsején nyitnak meg Palicson - hangsúlyozta Sutus Áron, 

a szervező Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) elnöke vasárnap az MTI-nek. A 

vajdasági magyarság egyik legjelentősebb kulturális rendezvénysorozatának a 

nyitóünnepsége ökumenikus áldáskéréssel kezdődik október 1-jén, vasárnap a Szabadka 

melletti településen, majd Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, 

valamint Pásztor István, a vajdasági tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke mond nyitóbeszédet. 

 

Ha iskola nincs, semmi sincs 
2017. szeptember 23. – Gazda Albert – Magyar Nemzet 

Ha van oktatási rendszer és van értelmiség, bármelyik társadalom újjáépíthető – mondja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament 

egyetlen magyar képviselője a Magyar Nemzet újságírójának. Brenzovics László többek között 

elmondta: „Az oktatási törvény kérdése részben jogi, részben pedagógiai karakterű. A jogi 

részéről, a törvény előtti egyenlőségről mint alapelvről már beszéltünk. Be kell tartani az 
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http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/veget-ert-hertelendyfalvan-reformatus-kozosseg-vilagtalalkozoja
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyito-istentiszteletet-tartottak-bacsfeketehegyen
https://www.magyarszo.rs/hu/3480/vajdasag/171510/Az-eml%C3%A9k%C3%A9vek-jegy%C3%A9ben-szervezik-meg-a-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-%C3%9Cnnepi-J%C3%A1t%C3%A9kokat.htm
https://mno.hu/hatarontul/ha-iskola-nincs-semmi-sincs-2418239
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alkotmányt! Ami a pedagógiai részét illeti: tapasztalataink, gyakorlati ismereteink alapján jól 

tudjuk, hogy az ukrán törekvések egy tömbben élő kisebbség esetében nem vezetnek sehová.”  

 

Rákóczi Szövetség: ösztöndíjak kárpátaljai magyar iskolakezdőknek 
2017. szeptember 22. – MTI, karpatalja.ma 

A kárpátaljai Felső-Tisza-vidék 250 magyar iskolakezdőjének adja át a magyar összefogást 

jelképező ösztöndíját a Rákóczi Szövetség a hétvégén - közölte a szervezet az MTI-vel. Mint 

írták, a magyar civiltársadalom és önkormányzatok összefogását, elismerését és szolidaritását 

kifejező ösztöndíjat szeptember 23-án öt helyszínen - Huszton, Visken, Aknaszlatinán, Rahón 

és Körösmezőn - ünnepélyes keretek között vehetik át az érintett családok.  Az ösztöndíj 

értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. 

Kiemelték, hogy a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja által érintett kárpátaljai Felső-

Tisza-vidék magyar iskoláiban 2015 óta évente 25 százalékkal nő a magyar iskolakezdők 

száma.  

  

Kárpátaljai pedagógusszövetség: asszimilációra törekszik az ukrán kormány 
2017. szeptember 22. – MTI, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke szerint integráció helyett a nemzeti 

kisebbségek asszimilációjára törekszik az ukrán kormány az új oktatási törvénnyel. Orosz 

Ildikó az M1 aktuális csatornán pénteken azt mondta, hogy ha életbe lép a törvény, 

funkcionális analfabéták lesznek a gyerekek, mivel nem értik majd az oktatás nyelvét. 

Véleménye szerint a törvénnyel nem a nyelvi kompetenciát és a kommunikációs készséget 

erősítik, hanem azt szeretnék elérni, hogy mindenki azonos, az ukrán bölcsész karra 

felvételizők szintjén beszélje a nyelvet.  

  

Feloszlathatják a Kárpátalja megyei tanácsot az ukrán Központi Választási 
Bizottság alelnöke szerint 
2017. szeptember 22. – MTI, Kárpátalja 

Soron kívüli választásokkal találhatja szemben magát a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés), 

amiért csütörtökön az ukrán elnöktől az oktatási törvény megvétózását kérő hivatalos 

beadványt fogadott el - közölte Facebook-oldalán Andrij Mahera, az ukrán Központi 

Választási Bizottság (CVK) alelnöke. Kárpátaljai hírportálok által pénteken átvett 

bejegyzésében Mahera úgy véli, Kárpátalja nem tekinthető soknemzetiségű régiónak, mert az 

ott élők 80,51 százaléka ukrán nemzetiségű, s a lakosság 81 százalékának ukrán az 

anyanyelve. Nem a megyei tanácsok dolga, hogy megmondják a parlamentnek és az elnöknek, 

milyen legyen az oktatás nyelvének törvényi szabályozása Ukrajnában - tette hozzá.  

  

Megmozdultak a magyarok, sok hívás indult Kárpátaljáért 
2017. szeptember 22. – hirado.hu, karpatalja.ma 

Sokan hallották meg az Ökumenikus Segélyszervezet szerdán meghirdetett 

pénzadománygyűjtő kampányának szolidaritásra hívó szavát, és ezt a számok is bizonyítják: a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-rakoczi-szovetseg-osztondijakat-ad-at-karpataljai-magyar-iskolakezdoknek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmpsz-az-ukran-kormany-asszimilaciora-torekszik/
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/22/feloszlathatjak-karpatalja-megyei-tanacsot-az-ukran-kozponti-valasztasi-bizottsag
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/22/feloszlathatjak-karpatalja-megyei-tanacsot-az-ukran-kozponti-valasztasi-bizottsag
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/megmozdultak-a-magyarok-sok-hivas-indult-karpataljaert/
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11 naposra tervezett akció első napján már 1 millió forint érkezett, mely azt jelenti, hogy 24 

óra alatt több mint négyezerszer hívták föl a 1353-as adományvonalat – közölte az 

Ökumenikus Segélyszolgálat a hirado.hu-val. Mint ismeretes, a kelet-ukrajnai harcok 

nyomán kialakult válság Kárpátalján is sok családot sodort nehéz helyzetbe, s most a 

legnehezebb téli hónapok előtt az Ökumenikus Segélyszervezet azért indított 

adománygyűjtést, hogy ebben a kritikus időszakban minél több rászorulónak nyújthasson 

segítséget. 

  

Nyitott Templomok Napja a beregszászi római katolikus templomban 
2017. szeptember 23. – karpatalja.ma 

Ötödik alkalommal csatlakozott a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség az Ars Sacra 

Fesztiválhoz, melyet szeptember 16–24. között tartottak meg Kárpát-medence-szerte. A 

kezdeményezés célja, hogy a szakrális művészet által közelebb hozza az embereket az Isten 

házához. A hívők és nem hívők egyaránt betérhetnek a templomokba, plébániákra, színes 

kulturális programokon vehetnek részt, ott tölthetnek egy órát, egy délutánt, ismerkedhetnek 

az egyház életével, kultúrájával, közösségével, és ezáltal bátorítást és meghívást kaphatnak 

egy újabb találkozásra. 

 

Verses virrasztás a Pazmaneumban 
2017. szeptember 23. – volksgruppen.orf.at 

A 11. Ars Sacra fesztivál keretében rendezték meg a bécsi Collegium Pazmaneumban a verses 

virrasztást csütörtökön. A megjelentek többek között Ady Endre, Sík Sándor, Reményik 

Sándor istenes verseit olvasták fel. Mintegy 20 hallgató vett részt a másfél órás virrasztáson, 

akik összesen 34 verset olvastak fel. A felovasás teljesen szabadon történt, mindenki 

szabadon odaállhatott a pódiumra és felolvashatta a kedvenc istenes versét. 

 

Hálaadási ünnep Alsóőrön 
2017. szeptember 24. – volksgruppen.orf.at 

Szeptember 24-én, vasárnap tartotta az Alsóőri katolikus hitközség a hagyományos hálaadási 

ünnepet, melyen idén több mint másfélszázan vettek részt. A magyar és német ajkú hívek 

megtöltötték a falu templomát, ahol Gáspár Adalbert atya celebrált kétnyelvű hálaadó 

szentmisét. 

 

Nagy tömeget vonzott a premier 
2017. szeptember 24. – voklsgruppen.orf.at 

Régen látott nagy tömeg látogatott el Felsőőrön az első burgenlandi magyarokról szóló film, 

„A burgenlandi székelyek“ bemutatójára. A helyi Diesel-Moziban maga a rendező, a 34-éves 

Mester Ákos is megjelent, aki a burgenlandi magyarok székely származását kutató filmnek a 

folytatását is tervezi. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/nyitott-templomok-napja-a-beregszaszi-romai-katolikus-templomban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2868168/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2868296/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2868287/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 22. – Határok nélkül 

 

Nagyváradon tartotta ülését a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács 

(KMAT).  

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács tiltakozik a kihirdetés előtt álló ukrán oktatási 

törvény ellen, továbbá tiltakozik a marosvásárhelyi katolikus iskola ellehetetlenítése miatt. Az 

ülést Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg.  

 

A Felvidéken kampányolt a FUEN a Minority SafePack ügyében 

Az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés nyomatékossá tétele volt a célja a FUEN, 

elnöke, Vincze Loránt felvidéki látogatásának. A FUEN elnöke a magyar mellett német, cseh 

és ruszin kisebbségi vezetőkkel is tárgyalt Pozsonyban. 

 

Iroda nyílt Kolozsvár szívében, ahol anyanyelvükön fordulhatnak a város lakói 

az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársaihoz 

A Minority SafePack aláírásgyűjtésben is segíteni fog az az ügyintéző iroda, ami pénteken 

nyílt meg Kolozsvár főterén. A kolozsvári magyarok anyanyelvükön fordulhatnak 

kérdéseikkel, problémáikkal az RMDSZ könnyített honosítást segítő Eurotrans Alapítvány 

munkatársaihoz.  

 

Közel fél millió forint értékű tanszeradományt osztottak szét a Partiumban a 

Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai 

Közel fél millió forint értékű tanszeradományt osztottak szét a Partiumban a Magyar 

Református Szeretetszolgálat munkatársai annak a kiterjedt adományozásnak a részeként, 

amelyet szeptember elején indítottak el a református tanintézmények tanévnyitó ünnepségén. 

 

Szilágyi Péter: a kormány kiemelt figyelmet fordít a szórványmagyarság 

támogatására 

A szórványmagyarság olyan, mint a kenyér héja, ami összetartja a kenyeret – hangzott el a 

Vasárnapi Iskola Alapítvány Összetartás konferenciáján Egerben. A kormány kiemelt 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-22_18:30:00&ch=mr1
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feladatának tekinti a szórvány megtartását – jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. 

 

Elkezdődött az első székelyföldi filmfesztivál 

A Brazilok című film vetítésével elkezdődött a Filmszereda, az első székelyföldi filmfesztivál, 

amelyen az elmúlt két év legjobb román és magyar játékfilmjeit mutatják be.  

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 22. – Kossuth Rádió 

  

Kárpát-Haza operatúra 

Nagy vállalkozásba kezdett a Magyar Állami Operaház. A Magyarországon kívüli magyarok 

lakta területeket járja be. Nem kis feladat több ezer kilométerre elszállítani két darab 

díszletét, kellékeit és stábját.   

  

A határok feletti nemzetegyesítést segíti a Zenthe Ferenc Színház 

A határok feletti nemzetegyesítést segíti a trinanoni határon, Salótarjánban működő Zenthe 

Ferenc Színház. Előadásainak határon túli színrevitelével színesíti az összemagyar kulturális 

életet. Az idei évad elindulása is ezt a törekvésüket példázza.  

  

Tranzit Feszt 

A szatmárnémeti színházi fesztiválon, a Tranzit Feszten könyvbemutatót is szerveztek, 

amelyen Kovács Levente: A megoldás című regényét is bemutatták. A szerzővel beszélgetett a 

Határok nélkül munkatársa. 

  

120 éve született Sinka István  

Sinka István 120 éve, szeptember 24-én született Nagyszalontán, Arany János 

szülővárosában. Szülőháza ma lakóház, ám falán emléktábla igazítja útba a látogatót. 

Beszélgetés Danielisz Endre irodalomtörténésszel Sinka Istvánról.  

  

Hagyományteremtő irodalmi konferencia-sorozat a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetemen 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-23_18:30:00&ch=mr1
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Gondoltak már arra, vajon mi történt a Holnaposokkal 1918 után? A többi között erről is szó 

esett azon a konferenciasoroz, amit immár harmadik alkalommal szerveztek meg a 

nagyváradi Paritumi Keresztény Egyetemen. 

  

  

Határok nélkül 

2017. szeptember 24. – Kossuth Rádió 

  

Alsóbodokon helyezték örök nyugalomra Esterházy János hamvait 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 16-án teljesítették gróf Esterházy 

János, a két világháború közötti felvidéki magyar mártír politikus végakaratát: hamvait 

szülőföldjén, Alsóbodokon helyezték végső nyugalomra. „A mi jelünk a kereszt, és nem a 

horogkereszt” – vallotta Esterházy János, aki vállalta a megaláztatást népéért, szülőhazájáért. 

Erről az eseményről számol be a Határok nélkül vasárnapi adása. 

  

Kárpát Expressz 

2017. szeptember 24. – M1 

  

Első alkalommal rendezték meg Zentán a Szent Mihály napi táncháztalálkozót 

és sokadalmat 

Népviseletbe öltözött fiatalok vonulnak a délvidéki Zenta utcáin. Ők az első alkalommal 

megrendezett Szent Mihály napi táncháztalálkozó és sokadalom résztvevői. Zenével, tánccal 

kísértvidám forgataggal hívogatják az embereket. 

  

Lukácsfalvára látogatott Kárpát Expressz stábja 

A festői szépségű Fehér-tó partján fekszik az eldugott kis bánáti település, Lukácsfalva. Az 

alig 500 lelket számláló délvidéki falucska lakói nagyrészt mezőgazdaságból és 

zöldségtermesztésből élnek. A kertészetek családi vállalkozásként működnek. 

  

Látogatóban a hargitafürdői Uz Bence menedékházban 

Útban a Csíkszeredához tartozó Hargitafürdő felé egy csoport zetelaki gyerek az elkövetkező 

kalandos napokat tervezi. Az Uz Bence menedékházban lesz a szállásuk, abban a 75 éves 

épületben, amelynek történetéről ők még keveset tudnak.  

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-24_18:30:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-09-24-i-adas-4/
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Történelmi lovasnap a kárpátaljai Nagyszőlősőn 

A nagyszőlősi Szelíd Lovasközpontban tartott történelmi lovasnapon nem csak a lovakkal és  

lovaglással ismerkedhettek, hanem a pozsonyi csata diadalmas történetével is. A magyarok 

korabeli öltözékének és fegyverzetének ismertetésével kezdődött az Őseink nyomában 

elnevezésű program. 

 

Térkép 

2017. szeptember 23. – Duna World 

 

Rendhagyó kampányt indított a Református Egyház a gyermekvállalás népszerűsítéséért 

Kárpátalján, a születések száma ugyanis ebben a térségben is egyre csökken. A reformáció 

500. évfordulója alkalmából elindították a Reformáció gyermekei elnevezésű programot, 

mellyel gyermekvállalásra buzdítják a családokat. 

 

A katolikus egyházközösségek egyre több országban egyre több civil kezdeményezéssel 

próbálják a világban élő, hitükért szenvedő keresztények iránt érzett szolidaritásukat 

kifejezni. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén nyáron az üldözött közel-keleti 

keresztények megsegítésére hirdetett adománygyűjtést. A kezdeményezéshez most a 

kárpátaljai egyházközösségek is csatlakoztak.  

 

,,Mozgasd meg a lelked!” A Magyarországi Református Egyház Bethesda gyermekkórháza 

ezzel a mottóval szervez rendhagyó jótékonysági eseményt. A nagydobronyi Irgalmas 

Samaritánus Református Gyermekotthonért. Az intézményben közel 70, többségében 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, a kórház dolgozói értük futnak majd 500 km-t 

váltóban, hozzájuk bárki csatlakozhat. A rajt Budapesten lesz szeptember 26-án, a mezőny 

29-én érinti a nagydobronyi leányotthont, majd október 1-jén ér célba a Vereckei-hágón.  

 

Minden erdélyi helyszínen közönségsikert aratott a Magyar Állami Opera bemutatója. A 

Kárpát-haza operatúra erdélyi és partiumi sorozata Sepsiszentgyörgyön kezdődött, 

Csíkszeredában folytatódott, majd Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, 

Temesváron, Aradon és Kolozsváron is bemutatták a produkciókat. A turnén Erkel: Hunyadi 

László című operáját, illetve Lehár Ferenc: A víg özvegy című operettjéből alkotott 

balettelőadást láthatta a közönség. Az előadásokban erdélyi művészek is színpadra léptek.  

 

Ezen a hétvégén tartják a II. Temesvári Magyar Napokat a város szívében, a belvárosi Opera 

téren. A háromnapos esemény az itt élő és elszármazott magyar családok, civil szervezetek, 

intézmények, vállalkozók és művészek közös rendezvénye. Célja, hogy megismertesse a 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-09-23-i-adas/
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magyar kultúrát és hagyományokat a többségi lakossággal és az ott élő nemzeti 

kisebbségekkel. 

 

Böjte Csaba Ferences szerzetes nagyváradi gyermekotthonában nevelőként dolgozik Szabó 

Péter. Nemcsak neveli a gyermekeket, de ő az otthon mindenese is. A segíteni akarás egész 

életét végigkísérte. Korábban mentősként dolgozott, de úgy érezte, valami másra vágyik. Azt 

mondja, az erdélyi Ferences szerzetesek nagy családjában ezt meg is találta.  

 

Szatmárnémetiben évről évre bebizonyosodik, hogy néhány fiatal lelkesedése és a hozzájuk 

csatlakozó támogatók képesek, hacsak egy hétvégére is egy egész város arculatát 

megváltoztatni. Az idei utcazene fesztivál ismét olyan hangulatot varázsolt a partiumi 

településen, mint amilyet az európai nagyvárosokban tapasztalhatunk nyaralásaink során. 25 

utcazenész látogatott el Szatmárnémetibe, Perutól Írországon át egészen Bulgáriáig, hogy 

hangszereivel egészen emlékezetes élményt nyújtson.  

 

Több tucatnyi szórványbéli gyermeknek lesz kicsivel könnyebb tele egy szászrégeni motoros 

klub által kezdeményezett karitatív akció jóvoltából. Az Erdély számos településéről 

csatlakozott motorosok ismét bebizonyították, hogy a zord külső érző lelkeket takar és immár 

negyedszerre tartottak jótékonysági motorozást a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány 

javára. 

 

Öt kontinens  

2017.szeptember 23. – Duna World 

 

Hétvégén a Cote d’Azur-ön Valbonne Sophia Antipolis városa adott otthont a sokéves 

hagyományra visszatekintő őszi programnak, a Festin’asso-nak, amely a térség 

egyesületeinek legnagyobb szabású bemutatkozó eseménye. Ezen a Cote d’Azur-i Francia-

Magyar Egyesület is képviseltette magát azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben 

népszerűsítse hazánkat és a magyar kultúrát.  

 

A 15. Isztambuli Biennale-val egyidőben, annak társrendezvényeként képzőművészeti 

kiállítás nyílt a Balassi Intézet Isztambuli Magyar Kulturális Központban. A Magyar 

Művészeti Akadémia Személyes tér címet viselő kiállítása az Akadémia első törökországi 

bemutatkozása, illetve az Isztambuli Magyar Intézet első együttműködése a magyarországi 

kulturális intézménnyel. A Magyar Kulturális Központ eddigi legnagyobb kiállításán 25 hazai 

és határon túli művész kapott bemutatkozási lehetőséget.  

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-09-23-i-adas-2/
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Negyedik alkalommal rendezték meg a Minnesotai Magyarok Közössége által szervezett 

Szüreti fesztivált. A magyar ételekben és szokásokban gazdag vidám rendezvény idén is 

nagyon népszerű volt a magyar és amerikai családok körében. 

 

Magyar diákok első helyezést értek el egy nemzetközi innovációs verseny magyarországi 

döntőjében. Egy olyan digitálist eszközt fejlesztettek ki a tanulók, amely lehetővé teszi a 

nyomtatott szövegek olvasását látássérültek és vakok számára. 

 

Magyar Kálmán 1945-ben született Kiskunhalason, Szegeden és Budapesten nőtt fel. A 

forradalom idején az Állami Balettintézet tanulója volt. Néhány évvel később emigrált 

Amerikába, ahol vegyészetet és marketinget tanult. Több évig dolgozott vegyészként, utána 

majdnem négy évtizeden át menedzserként. A hazájától távol élve sem feledkezett meg 

Magyarországról, számos, a magyar identitást erősítő kezdeményezés atyja. 

 

A magyar közösség alapja a gyermek. Seattle-ben nagy hangsúlyt fektetnek a kint élő 

magyarok arra, hogy a gyermekek számára minél több formában át tudják adni a 

hagyományokat. Ennek egyik állomása a cserkészcsapat, amelyet egy éve alapítottak, illetve a 

testvérvárosukban, Pécsett élő fiatalok is heteket tölthetnek ösztöndíjjal a Smaragdvárosban. 

Emellett a diszpóra közössége a valláson keresztül is megtalálja az egymáshoz vezető utat.  

 

Magyar diákokat támogat Kanadából egy magyar házaspár. Az ’56-ban disszidált Füle család 

a Magyarország Barátai Alapítvány meghívására nemrégiben Budapesten járt, és ígéretet 

tettek arra, hogy újabb tehetséges magyarokat fognak anyagi támogatásban részesíteni.  

 

A magyarság megmaradását, jó hírnevének terjesztését és az országimázs építését szolgálják a 

nyugat-európai magyar szervezetek. A NYEOMSZ, vagyis a Nyugat-Európai Országos Magyar 

Szervezetek Szövetsége 16 éve alakult azzal a céllal, hogy összefogja a külföldön működő 

magyar szervezeteket.  

 

Örsökben dolgoznak, játékosan szereznek ismereteket, közben pedig a magyar kultúrát is 

ápolják. Ők a Sydney-i magyar cserkészet tagjai, akik több évtizede fogják össze az ausztráliai 

magyarokat. A szervezet célja nemcsak az, hogy tagjai őrizzék és továbbörökítsék az 

anyaország hagyományait, hanem hogy a foglalkozásokkal a mindennapi életben 

alkalmazható, hasznos tudást adjanak át a gyermekeknek. 

 


