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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: a jövőt magyar nyelven írják 
2017. szeptember 30. - MTI, hirado.hu, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 

transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A nemzeti büszkeség kora következik az egész Kárpát-medencében - jelentette ki Orbán 

Viktor miniszterelnök Kolozsváron, a reformáció 500. évfordulójára szervezett jubileumi év 

legnagyobb erdélyi rendezvényén, ahol a legszorosabb értelemben vett lelkipásztori 

szolgálatot fogalmazott meg elvárásként a teológus ifjúság számára. A kormányfő beszédében 

úgy fogalmazott: a jövőt magyar nyelven írják. Nemzeti missziós parancs megkeresni és 

megtartani a magyar közösségeket, "a mi küldetésünk, hogy kiharcoljuk, hogy szülőföldjükön 

boldoguljanak, magyarul tanulhassanak, magyarként élhessenek" - emelte ki. A 

miniszterelnök - feltévén a kérdést, hogy van-e bennünk még annyi erő, amit a következő 500 

év megkövetel - kijelentette: mélyek és erősek azok a gyökerek, amelyek megtartottak, amikor 

Mohács után három részre szakadt az ország, majd "száz éve öt részre szabdaltak bennünket", 

megtartottak a kommunista diktatúra idején, és az elmúlt évtizedekben is. "Ha 500 év 

történelmének súlya alatt is megálltunk egyenesen, akár a tölgy, akkor meg fogunk állni a 

következő 500 évben is" - hangoztatta Orbán Viktor. 

 

„Magyarország elég erős ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az erdélyi 
magyarokért is” 
2017. október 1. –MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Origo, Magyar Nemzet, 

Magyar Idők, Magyar Hírlap, Inforádió, Lokál, maszol.ro, gondola.hu, Vajdaság.ma, Hírek.sk 

Magyarország ma már lélekben és testben is elég erős ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az 

erdélyi magyarokért is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szászfenes református 

templomának vasárnapi avatóünnepségén. A miniszterelnök a település református 

közösségének gyülekezetszervező, templomépítő munkáját méltatva kijelentette: "ahol van 

munka, ahol van akarat, tenni akarás és összefogás, ott a segítség sem marad el. (.) Büszkék 

vagyunk rá, hogy a magyar kormány támogathatta ennek a templomnak a befejezését". 

Megjegyezte: a templomépítéshez nyújtott segítség részben annak is köszönhető, hogy a 

Kárpát-medence magyarsága 2014-ben már együtt dönthetett "egy határokon átnyúló, 

minden magyar közösségért felelősséget vállaló nemzetpolitika" mellett. "Kérem ne feledjék, 

jövőre megint eljön az idő, és megerősíthetjük ezt a szövetséget" - tette hozzá Orbán Viktor. 

 

Közép- és hosszú távú kérdésekről egyeztetett Orbán és Kelemen 
2017. szeptember 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Fontos közép- és hosszú távú kérdéseket is érintő egyeztetést tartottak Kolozsváron a Fidesz 

és az RMDSZ vezetői szombat délután – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Fidesz részéről Orbán Viktor mellett Balog 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/a-jovot-magyar-nyelven-irjak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86635-magyarorszag-eleg-er-s-ahhoz-hogy-felel-sseget-vallaljon-az-erdelyi-magyarokert-is
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86635-magyarorszag-eleg-er-s-ahhoz-hogy-felel-sseget-vallaljon-az-erdelyi-magyarokert-is
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozep-es-hosszu-tavu-kerdesekrol-egyeztetett-orban-es-kelemen
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Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke vett részt. Áttekintették Magyarország és Románia gazdasági helyzetét, 

és megállapították: eljött az ideje, hogy nagyszabású projektek segítségével jobban 

összekapcsolódjon a két ország gazdasági rendszere. A Kelemen Hunor vezette RMDSZ-

tárgyalódelegáció szorgalmazta, hogy mielőbb kerüljön sor magas szintű magyar-román 

kormányzati találkozókra. A felek örömmel nyugtázták, hogy napokon belül tárgyalni fog 

egymással a magyar és a román külügyminiszter. A Krónika értesülései szerint Szijjártó Péter 

hétfőn találkozik román kollégájával, Teodor Meleșcanuval Kolozsváron. A külügyminiszteri 

találkozó kapcsán az RMDSZ úgy véli, nagy szükség van arra, hogy ez alkalommal áttekintsék 

a magyar közösséget ért problémákat is, olyan kérdések is felmerüljenek, mint a restitúció, a 

nyelvi jogok és szimbólumok ügye. 

 

Balog Zoltán Kolozsváron: az együttlétet kell hozzátennünk a reformáció 
igazához 
2017. szeptember 30. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Balog Zoltán szerint a reformáció fél évezredes jubileumán a magyar egyházak együttlétét kell 

hozzátenni a reformáció igazához. Az emberi erőforrások minisztere a kolozsvári Farkas utcai 

református templomban, a reformáció éve erdélyi főrendezvényén tartott beszédében arra 

figyelmeztetett, hogy az ünneplőknek, a magyar egyházak képviselőinek együtt kell 

maradniuk és tovább menniük. „Ezt az együttlétet kell hozzátennünk a reformáció igazához” 

– fogalmazott a miniszter. Balog Zoltán Arany János Walesi bárdok balladáját idézve 

jelentette ki: a Református Teológiai Intézetbe átvonuló lelkészek és világiak nem lángsírba 

mennek dalolva, hanem arra készülnek, hogy együtt munkálják a lelki-szellemi megújulást. 

„Ha magunknak, magunkért viselnétek a palástot, fogadnánk el a hívek, a választók bizalmát, 

akkor méltatlanok lennénk mind a kettőre” – fogalmazta meg. Hozzátette: tisztesség és 

felelősség másokért tenni, és ehhez nem elég a szakma kitanulása, szükség van Isten 

kegyelmére, az elhívására.  

 

Gulyás Gergely: a magyar állam biztosítani fogja a magyar nyelv oktatását 
Kárpátalján  
2017. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Idők, mno.hu, mandiner.hu, 888.hu, 

Lokál, propeller.hu, origo.hu 

A magyar állam, ha szükséges akár magániskolákkal, magánegyetemekkel is biztosítani fogja 

a magyar nyelv oktatását Kárpátalján - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz megválasztott 

frakcióvezetője az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban péntek este Budapesten, a 

"Nemzetpolitika - szorítóban. Aspektus - határok nélkül" című könyv bemutatóján. A 

kormánypárti politikus szerint pozitív, hogy a magyar politika - kormány és ellenzék - 

egységesen tud fellépni nemzetpolitikai ügyekben. Hozzátette: a székelység mellett a 

kárpátaljai magyar közösség a legösszetartóbb határon túli kisebbség. Schöpflin György 

fideszes EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy miután Ukrajna nem tagja az EU-nak és 

vélhetően még sokáig nem is lesz az, az ukrán nyelvtörvény nem uniós kérdés. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/balog-zoltan-kolozsvaron-az-egyuttletet-kell-hozzatennunk-a-reformacio-igazahoz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/balog-zoltan-kolozsvaron-az-egyuttletet-kell-hozzatennunk-a-reformacio-igazahoz
http://magyaridok.hu/belfold/gulyas-gergely-kvotarendszer-megbukott-kar-tovabb-eroltetni-2285122/
http://magyaridok.hu/belfold/gulyas-gergely-kvotarendszer-megbukott-kar-tovabb-eroltetni-2285122/
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Szilágyi Péter: a magyar kormány továbbra is támogatja az újvidéki Európa 
Kollégiumot 
2017. október 1. – MTI, Magyar Idők, Kormany.hu, Híradó, Magyar Hírlap, Pannon RTV, 

Vajma.info 

A magyar kormány eddig is és ezentúl is támogatja az újvidéki Európa Kollégiumot, és ha 

kell, segít az intézmény bővítésében is - hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár vasárnap a vajdasági városban, ahol a kollégium elsőéveseinek 

fogadásán vett részt. A magyar szakkollégiumba harmadik alkalommal költözhettek be 

elsőévesek, az intézményt 2015-ben nyitották meg. A vasárnapi ünnepi rendezvényen 

elhangzott, évről évre egyre több diák jelentkezik az Európa Kollégiumba, és most már szinte 

elérte teljes befogadóképességét, és 400 diák számára biztosítanak lakhatást. 

 

Kövér: az anyanyelvi oktatás ellehetetlenítését eredményezi a jogszabály  
2017. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az Országgyűlés elnöke szerint az ukrán oktatási törvény az ukránosításról szól, és 

egyértelműen a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának ellehetetlenítését fogja 

eredményezni. Kövér László pénteken a Karc FM-en azt mondta, nagyon komolyan 

megfontolná, deklarálja-e Magyarország: Ukrajna egyoldalúan felmondottnak tekinti a 

magyar-ukrán alapszerződést. Az Országgyűlése elnöke a rádió Magyar hangok című 

műsorában úgy ítélte meg, az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos reagálásában Szijjártó 

Péter, a külügyi tárca vezetője egyáltalán nem vetette el a sulykot, tekintettel arra a súlyos, 

barátságtalan, hátba támadásként értelmezhető lépésre, amelyet Ukrajna tett Magyarország 

felé azzal, hogy az ottani kisebbségnek lényegében elvitatja a jövőre vonatkozóan az 

anyanyelvi oktatásra a jogait.  

 

Kereskényi cáfol: engedélyezték az EMNP által lefújt szatmári tüntetést 
2017. szeptember 29. – Krónika 

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere pénteken cáfolta az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) Szatmár megyei elnökének a kijelentéseit, s a Krónikának elmondta, a 

néppárt kérésére már szeptember 27-én, szerdán kiállították az engedélyt a tüntetés 

megszervezésére. Az elöljáró a Krónikának elmondta, méltatlannak tartja az EMNP 

vádaskodásait, annál is inkább, mert a szatmárnémeti önkormányzat épp csütörtökön 

fogadott egy nyilatkozatot, melyben teljes egyetértésben elítélik a napokban elfogadott 

ukrajnai oktatási törvényt, amely szinte teljesen lehetetlenné teszi az anyanyelvű oktatást, 

ezen belül pedig az ukrajnai kisebbségek hosszútávú megmaradását. A nyilatkozatot a 

megyeszékhelyi önkormányzat valamennyi frakciójának vezetője ellátta kézjegyével. 
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http://magyaridok.hu/belfold/magyar-kormany-tovabbra-tamogatja-az-ujvideki-europa-kollegiumot-2285839/
http://magyaridok.hu/belfold/magyar-kormany-tovabbra-tamogatja-az-ujvideki-europa-kollegiumot-2285839/
http://karpataljalap.net/?q=2017/09/29/kover-laszlo-az-anyanyelvi-oktatas-ellehetetleniteset-eredmenyezi-jogszabaly
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kereskenyi-cafol-engedelyeztek-az-emnp-szatmari-tunteteset
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Pénz kell a többnyelvűséghez Nagyváradon 
2017. szeptember 29. – Krónika 

Az anyagi forrásokat keresi a nagyváradi önkormányzat annak érdekében, hogy eleget tegyen 

az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) jogerős ítéletének, miszerint kétnyelvű 

táblákat kell kihelyezni az utcákban és a köztereken. Anca Grama, a városháza szóvivője a 

Digi 24 hírtelevíziónak elmondta: a többnyelvűségre vonatkozóan elfogadtak már egy tanácsi 

határozatot, amelyet azonban egyelőre forráshiány miatt nem tudnak gyakorlatba ültetni. 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei elnöke és Menyhárt 

Gabriella ügyvéd nemrég számolt be a jogerős döntésről. A CNCD annak nyomán tárgyalt a 

nagyváradi kétnyelvűségről, hogy 2013-ban Molnár Csongor magánszemélyként feljelentést 

tett a helyi önkormányzat ellen. 

 

Szorosabbra fűzné Székelyföld és Gagauzia kapcsolatait az MPP 
2017. szeptember 29. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Szorosabbra fűzné Székelyföld és a Moldovai Köztársaságon belül területi autonómiával 

rendelkező Gagauzia kapcsolatait a Magyar Polgári Párt (MPP). Erről Kulcsár Terza József, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei parlamenti képviselője beszélt egy pénteki 

sajtótájékoztatón. Beszámolt arról, hogy szerdán Chișinăuban a moldovai kormány 

épületében találkozott Irina Vlah gagauz kormányzóval, aki a moldovai kormánynak is tagja. 

Kulcsár Terza József szerint egyetértettek abban, hogy szükség van a székely–gagauz 

kapcsolatok szorosabbra fűzésére, és ezt testvértelepülési kapcsolatok létesítésével tartották 

lehetségesnek.  

 

Elveszítette az ANI elleni pert Horváth Anna  
2017. szeptember 29. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Visszautasította a kolozsvári bíróság azt a keresetet, amit Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester nyújtott be az Országos Feddhetetlenségi ügynökség (ANI) ellen. Az ANI 

vádjai szerint Horváth Anna alpolgármesteri mandátuma idején részt vett azon a helyi 

tanácsülésen, amelyen a Claudiopolis Egyesületnek 90 ezer lejt ítéltek meg, miközben az 

egyesületnek Horváth Anna volt az elnöke. Ugyanakkor a Sapientia EMTE-nek 30 ezer lejt 

ítéltek oda, az ANI szerint Horváth pedig oktatóként szerződéses viszonyban állt az 

egyetemmel. A bíróság mostani, alapfokú döntése szerint az ANI összeférhetetlenségi vádjai 

fenntarthatók, Horváth Annának 15 nap áll a rendelkezésre, hogy fellebbezzen az ítélet ellen. 

 

Az oktatás helyzetét boncolgatja a MIÉRT Akadémia Püspökfürdőn  
2017. szeptember 29. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az idei akadémia az Aktuális kihívások a romániai magyar oktatásban címet viselte. Szabó 

Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke megnyitóbeszédében kitért az éppen készülő 

oktatási reformra. „Azt látjuk, hogy az államelnöki hivatalban van egy elindított közvita, 

amely az oktatás célját járja körül, ezért nagyol jól jön ez a MIÉRT-es szakmai találkozás, így 

a fiataloknak lehetőségük nyílik találkozni azokkal, akik meghatározzák az oktatás irányát.” A 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/penz-kell-a-tobbnyelvuseghez-nagyvaradon
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48833
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26883
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megnyitón felszólalt Cseke Attila szenátor is, beszédében kifejtette, hogy a romániai tanügyi 

rendszer olyan szinten van, ahol a kihívás aktuális és a megoldásra váró problémák 

felgyűltek. „Láthatjuk az oktatási különbségeket, a legnagyobb probléma az, hogy az oktatás 

nagyon központosított. Amikor a bukaresti minisztérium akarja eldönteni, hogy különböző 

városokban hogyan oktassanak és mit, az nonszensz.”  

 

Pert nyert és Bihar Megye Tanácsának elnöke marad Pásztor Sándor 
2017. szeptember 29. – maszol.ro, Bihari Napló 

Bihar Megye Tanácsának vezetősége megnyerte pénteken azt a pert, amelyben a Nemzeti 

Liberális Párt a tanácselnök és a két alelnök megválasztásának semmissé nyilvánítását kérte. 

A hírt az RMDSZ színeiben megválasztott Pásztor Sándor erősítette meg a Maszolnak. 

Közlése szerint a Temes megyei táblabíróság jogerős ítélete még nem jelent ugyan meg az 

igazságügyi minisztérium honlapján, de ügyvédeik tájékoztatása szerint megnyerték a pert, 

amelyben a nagyváradi bíróság alapfokon még ellenük döntött. 

 

Lehet-e polgármester egy alkoholista traktorista? – megtudtuk a MIÉRT 
Akadémián 
2017. szeptember 29. – maszol.ro 

A politikacsinálás boszorkánykonyhájába leshettünk be Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke pénteki előadásán. A XVI. MIÉRT Akadémia második napjának estéjén 

megtudtuk, mit jelent jó politikusnak lenni. 

 

MIÉRT Akadémia: előnyök és hátrányok a kisebbségi oktatásban 
2017. szeptember 29. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Mennyire versenyképes Romániában a magyar oktatás? Milyen kompetenciákkal 

rendelkeznek romániai magyar diákok ma? Ezekre a kérdésekre kaphattak válaszokat a XVI. 

MIÉRT Akadémia résztevői pénteken, Püspökfürdőn.  Barna Gergő, a Kvantum Research 

igazgatója Magyar oktatás versenyképessége Romániában című előadásában elmondta, öt év, 

a 2012–2016 közötti periódus iskolai eredményeit vizsgálták meg. Előadásában kitért arra, a 

kisérettségik eredményeit elsősorban a tanári kar képesítése, a romák aránya, azaz a szociális 

környezet, valamint a vizsgázók létszáma és az iskola mérete befolyásolja. Az írásbeli érettségi 

vizsgák eredményeit górcső alá véve jól látható, hogy a magyarok alacsonyabb eredményeket 

érnek el a román diákoknál a román nyelv és irodalom tantárgyban, a matematika és 

történelem esetén is így van ez – kivételt képez azonban a választható tantárgy, ahol azonos 

átlagokat mértek. A digitális kompetenciáknál jobban szerepelnek a magyarok – hangzott el. 

 

Európai ifjúsági vezetőknek mutatta be a Minority SafePacket Vincze Loránt 
2017. szeptember 29. – Nyugati Jelen 

„Az Európai Unió gyakran lép fel Európán kívüli kisebbségek védelmében, miközben itthon 

nem végezte el a házi feladatát, nem védi kellőképpen az uniós tagállamokban élő őshonos 

kisebbségeket” – mondta pénteken Vincze Loránt a legnagyobb európai ifjúsági szervezet 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/86598-miert-akademia-el-nyok-es-hatranyok-a-kisebbsegi-oktatasban
http://www.nyugatijelen.com/kronika/europai_ifjusagi_vezetoknek_mutatta_be_a_minority_safepacket_vincze_lorant.php
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kolozsvári rendezvényén. Az Európai Néppárt egyetemista szervezete, az Európai Demokrata 

Diákok (EDS) küldöttgyűlésén a FUEN elnöke az európai őshonos kisebbségek sokféle 

helyzetéről beszélt az állam által el nem ismert kisebbségektől azokig a pozitív példákig, 

amikor önrendelkezést biztosítanak számukra a szülőföldön. Vincze Loránt bemutatta az 

Európai védelmet jogainknak! – Minority SafePack polgári kezdeményezést az Európa 

minden tájáról érkezett ifjúsági vezetőknek. Közülük többen helyben alá is írták a 

kezdeményezést. 

 

Kelemen Hunor: ha a politikai széljárás változik, akkor az eddigi eredményeink 
is veszélybe kerülhetnek  
2017. szeptember 30. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem túlzás azt állítani, hogy az erdélyi észjárás a reformáció korában kristályosodott ki, vált 

egyedivé – a maga korában egyenesen különlegessé - jelentette ki Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke a reformáció 500. évfordulóját ünneplő Erdélyi Református Egyházkerület 

kétnapos eseménysorozatán, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet udvarán elmondott 

beszédében. Az RMDSZ elnöke kijelentette: "Amikor a tordai országgyűlés 1568-ban 

kimondta a vallásgyakorlás szabadságát, az akkor művelt Nyugaton még nagyban folyt a 

vallásüldözés". Kelemen elmondta, Luther Márton tanai "és a nyomukban keletkező kreatív 

káosz" jelentősen hozzájárult az erdélyiség, a transzilván-szellemiség születéséhez. A 

protestánsok ugyanis újraértelmezték magukat, saját helyüket az akkori világban, 

újraértelmezték viszonyukat a keresztény hithez, a másik emberhez, és újragondolták 

céljaikat és küldetésüket e világon. Az RMDSZ elnöke kijelentette, az erdélyi magyar észjárás 

lényege az, hogy sokfélék vagyunk és mindezt derűsen, békével vesszük tudomásul. "Összeköt 

bennünket kultúránk, nyelvünk, de különbözünk hitünkben, és tiszteletben tartjuk a 

másokét. Nem kényszerítjük rá azt senkire. És ez így van 450 esztendeje" - mondta Kelemen.  

 

Markó Béla: jó oktatási törvényük van, csak alkalmazni kellene 
2017. szeptember 30. – maszol.ro, Bihari Napló 

A rendszerváltás utáni romániai magyar oktatás sikereiről, kudarcairól és kihívásairól tartott 

előadást Markó Béla. A Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke a XVI. MIÉRT Akadémián 

beszélt szombaton, felvázolva a három romániai oktatási törvény módosításait. 

 

Anyaországi választás, európai védelem: segít az RMDSZ 
2017. szeptember 30. – Bihari Napló 

Szabó Ödönt, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnökét kérdezték két nagyon 

fontos kérdésről. A magyarországi választások regisztrációjában és az európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásában is segít az RMDSZ – tudták meg a politikustól. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48845
http://itthon.transindex.ro/?hir=48845
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86621-marko-bela-jo-oktatasi-torvenyuk-van-csak-alkalmazni-kellene
http://www.erdon.ro/anyaorszagi-valasztas-europai-vedelem-segit-az-rmdsz/3634513
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Mégsem kapnak kürtőskalácsot a Steaua-szurkolók 
2017. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Az élelmiszerbiztonsági előírások miatt nem tudják szétosztani vasárnap a rekordméretű 

kürtőskalácsot a Steaua focicsapat szurkolói között Sepsiszentgyörgyön. A Sepsi OSK 

sajtóközleményben tájékoztatott, hogy a Sepsi OSK–FCSB vasárnapi mérkőzés előkészítő 

technikai gyűlésén a hatóságok közölték, a sajtóból értesültek, hogy a hazai csapat 

kürtőskaláccsal fogadná a vendégszurkolókat, és figyelmeztettek, hogy több engedélyre is 

szükség van, hogy az akciót törvényes keretek között bonyolíthassák le. Be kellett volna 

szerezni a tisztiorvosi, az élelmiszerbiztonsági bizonylatokat, ehhez laborvizsgálatokra lett 

volna szükség, mindezt az idő rövidsége miatt már nem lehetett kivitelezni. Sajnálom, hogy 

elmarad az akció, az lett volna a célunk, hogy megmutassuk a vendégszeretetünket  – mondta 

Diószegi László a klub tulajdonosa.  

 

Rúzsa Magdi- és Deák Bill Gyula-koncertekkel indult az Aradi Magyar Napok 
2017. október 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Aradi Magyar Napok 2017-es rendezvénysorozata már csütörtökön megkezdődött, de az 

első, nagyobb tömeget megmozgató eseményre péntek este került sor. A városligeti 

gokartpályán Rúzsa Magdi és együttese adott közel kétórás koncertet. Az Aradi Magyar 

Napok tovább folytatódnak, a főrendezvény az október 6-i koszorúzás lesz, amikor is az 

1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának, a 13 

vértanútábornok kivégzésének 168. évfordulójára emlékeznek Aradon. 

 

Kegyelmi állapot 
2017. október 2. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint: „legyen szó a katolikusok kétezer, vagy a protestánsok ötszáz 

esztendős múltjáról, a magyar egyházakban az is közös, hogy immár egyformán számíthatnak 

az anyaországra. Erre utal a miniszterelnöknek a reformációs ünnepségen való részvétele, 

továbbá az egyházak és intézményeik számára nyújtott támogatások is. Ez a hátszél már 

valóban alkalmas a kisebbségi létből fakadó nehézségek enyhítésére, a jelenlegi kegyelmi 

időszak pedig különösen kedvez az építkezésnek”. 

 

Kalmár Ferenc: Csak egyéni jogokkal megfékezni az asszimilációt és fenntartani 
egy közösséget nem lehetséges 
2017. szeptember 29. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért Társulás meghívására szeptember 27-én Rozsnyóra látogatott 

Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztosa. Kalmár Ferenc elmondta: „Szlovákia és Románia az egyéni jogokat elismeri, de a 

kollektív jogokat nem. Csak egyéni jogokkal azonban az asszimilációt megfékezni és 

fenntartani egy közösséget nem lehetséges.” A kisebbségi vegyes bizottsági ülések kapcsán 

elmondta, hogy összesen bár 36 órát üléseztek olyan témákban, mint a nyelvtörvény, a kettős 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megsem-kapnak-kurtoskalacsot-a-steaua-szurkolok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/86637-ruzsa-magdi-es-deak-bill-gyula-koncertekkel-indult-az-aradi-magyar-napok
http://felvidek.ma/2017/09/kalmar-ferenc-csak-egyeni-jogokkal-megfekezni-az-asszimilaciot-es-fenntartani-egy-kozosseget-nem-lehetseges/
http://felvidek.ma/2017/09/kalmar-ferenc-csak-egyeni-jogokkal-megfekezni-az-asszimilaciot-es-fenntartani-egy-kozosseget-nem-lehetseges/
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állampolgárság, a peredi népszavazás eredménye, vagy a Csemadok működési támogatása, 

Szlovákiával megegyezni azonban nem tudtak. 

 

A kitelepítettekre emlékeztek Pozsonypüspökin 
2017. október 1. – MTI, hirek.sk, Körkép 

Az egymást és Európát megvédeni akaró népek között be kell temetni a történelmi 

békétlenség vermeit és ezt a kitelepítések miatti bocsánatkérés is elősegítheti – mutatott rá 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Pozsonypüspökin vasárnap. A Csemadok szervezte 

megemlékezésen mintegy kétszázan vettek részt, köztük a még élő kitelepítettek, 

leszármazottaik, ismert közéleti személyiségek és különböző szervezetek képviselői. A 

rendezvény szentmisével kezdődött a helyi Szent Miklós-plébániatemplomban, majd a 

mellette lévő magyar iskola kertjében felállított kopjafánál folytatódott emlékműsorral és 

ünnepi beszédekkel. 

 

MKP: Szlovák-román összefogás az uniós kisebbségi jogok ellen? 
2017. szeptember 29.  – hirek.sk 

A sajtóban megjelent román külügyi információk szerint a Smer – SNS – Most-Híd alkotta 

szlovák kormány csatlakozott Románia beadványához, amely a luxemburgi uniós bíróságon 

támadta meg a Minority SafePack elnevezésű európai kisebbségvédelmi kezdeményezést. Az 

MKP a belügyminisztériumtól vár magyarázatot. A párt közölte azt is, felháborító lenne, ha a 

Most-Híd asszisztálna ehhez. 

 

Csáky Pál: A magyar miniszterelnök és külügyminiszter túlfényezik a visegrádi 
együttműködést 
2017. szeptember 30. – Körkép 

„Azt látom, hogy a magyar politika, a külügyminiszter, de a miniszterelnök is túlfényezi 

a visegrádi együttműködést. Valahol érthető ez, hiszen Magyarország 100 éve, Trianon óta 

olyan helyzetben volt, hogy nagyon nehéz volt szövetségeseket találni, s amikor talált, sokszor 

baj volt belőle. Akár a német, akár a későbbi szovjet szövetségre gondolok. Most úgy 

gondolják, hogy egy közép-európai együttműködés jött létre a visegrádi négyek formájában. 

Ez bizonyos fokig igaz is – addig, míg az érdekek egybeesnek! De ha ennek az ellenkezője lesz, 

s ezt a konferencián nyíltan elmondták a lengyelek, a csehek és maga Kusý profeszor is, 

abban a pillanatban ejtik a visegrádi négyeket. A visegrádi négyek itt nem egy stratégiai, 

európai vagy egyéb transzatlanti együttműködés alternatívája, hanem az Európa Unión belül 

csak egy belső lobbi csoport. Amennyiben ez megváltozik, más erőviszonyok lesznek, az egyes 

országok a  saját érdekükben fognak mozdulni.” 

 

Az ukrán oktatási törvény ellen tiltakoztak Nagytárkányban 
2017. október 1. – MTI, hirek.sk 

Több száz felvidéki, magyarországi, erdélyi és kárpátaljai tiltakozó gyűlt össze vasárnap 

Nagytárkányban a Ma nálatok! Holnap nálunk? elnevezésű nagygyűlésen, amelyen a 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171001161707/A-kitelepitettekre-emlekeztek-Pozsonypuspokin.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170929194244/MKP-Szlovak-roman-osszefogas-az-unios-kisebbsegi-jogok-ellen.html
http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/09/30/csaky-pal-a-magyar-miniszterelnok-es-kulugyminiszter-tulfenyezi-a-visegradi-egyuttmukodest-korkep-interju
http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/09/30/csaky-pal-a-magyar-miniszterelnok-es-kulugyminiszter-tulfenyezi-a-visegradi-egyuttmukodest-korkep-interju
http://www.hirek.sk/itthon/20171001175833/Az-ukran-oktatasi-torveny-ellen-tiltakoztak-Nagytarkanyban.html
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kisebbségi jogokat szűkítő új ukrán oktatási törvény ellen tiltakoztak. A szlovák–magyar–

ukrán hármas határ közelében a Magyar Közösség Pártja, a Csemadok, a Köz-Ért Polgári 

Körök, a Via Nova – Új Út, valamint a Via Nova Baráti Körök szervezésében került sor a 

tiltakozó nagygyűlésre. A megmozdulásra érkeztek résztvevők szinte az egész Felvidékről, de 

Sárospatakról, Záhonyból, Győrből, Kisvárdáról és más magyarországi településről, valamint 

Erdélyből és Kárpátaljáról is. 

 

Már pályázhatnak a felvidéki vállalkozók a Baross Gábor gazdaságfejlesztési 
csomagra 
2017. október 1. – Körkép 

Az 5 milliárd forintos (mintegy 16,5 millió eurós), magyar kormányzati forrásokból 

létrehozott keretösszegből felvidéki pályázók igényelhetnek támogatást legalább 30 

százalékos önrésszel legfeljebb 15 ezer euróig. Az előzetes számok szerint legalább 1100 

pályázat kaphat támogatást. Az első körben még nem, a későbbiekben, az 5 milliárdos 

keretösszegen felül azonban hitelkonstrukciós programok is helyet kaphatnak a felhívásban. 

 

Nehéz pénzt szerezni óvodafelújításra 
2017. október 1. – Új Szó 

Az önkormányzatok többsége azt állítja, nagy szüksége van a magyar kormány 

óvodafejlesztési támogatására, mert többségük a hazai uniós felhívásokon keresztül nem tud 

forrásokhoz jutni. Az oktatási minisztérium államtitkára szerint a tárcát hivatalosan senki 

nem tájékoztatta az új óvodák építésének szándékáról. A témában intenzív kommunikációt 

vár. 

 

Magyarország továbbra is számít a délvidéki magyarságra 
2017. október 1. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Pannon RTV, Vajma.info 

Magyarország továbbra is számít a délvidéki magyarságra, amely már bizonyította életerejét 

és példaként szolgál a Kárpát-medence magyarsága számára - hangoztatta Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vasárnap Palicson a Vajdasági Magyar Ünnepi 

Játékok megnyitóján. Kiemelte: történelmi szerepvállalásra van szükség ahhoz, hogy "közös 

értékeinket, közösen elért eredményeinket meg tudjuk védeni". Arra kérte a délvidéki 

magyarokat, hogy vegyenek részt a nemzet jövőjét alakító döntések meghozatalában, "magyar 

állampolgárságukkal élve hallassák hangjukat a jövő évi magyarországi országgyűlési 

választásokon is: regisztráljanak és szavazzanak". 

 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 
2017. október 1. – Pannon RTV 

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

Játékokat, amelyet ma nyitottak meg Palicson. A vajdasági magyarság egyik legjelentősebb 

kulturális rendezvénysorozatának nyitóünnepsége ökumenikus áldáskéréssel kezdődött, 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/10/01/mar-palyazhatnak-a-felvideki-vallalkozok-a-baross-gabor-gazdasagfejlesztesi-csomagra
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/10/01/mar-palyazhatnak-a-felvideki-vallalkozok-a-baross-gabor-gazdasagfejlesztesi-csomagra
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/01/nehez-penzt-szerezni-ovodafelujitasra
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyarorszag-tovabbra-is-szamit-a-delvideki-magyarsagra
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majd Szilágyi Péter magyar nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Pásztor István, a 

tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondott beszédet. A 

szervezők emellett gazdag műsorral készültek. 

 

Támogatási szerződéseket írtak alá a tatományi kormányban 
2017. szeptember 29. – Pannon RTV 

Összesen 13 millió dinárt folyósítanak a támogatási pályázaton nyertes szociális-, 

tudományos-kutató-, illetve büntetés-végrehajtási intézmények részére Vajdaságban. A vissza 

nem térítendő támogatásokról hét intézménnyel kötött szerződést Vuk Radojević. Az illetékes 

tartományi titkár elmondta, a mai szerződések aláírásával a megvalósuló beruházások teljes 

összértéke 22 millió dinár. Ez a pályázati vonal egyebek mellett lehetőséget kínál üveg- és 

hűtőházak, illetve öntözőrendszerek kiépítésére, természeti katasztrófák elleni védelemhez 

szükséges felszerelés, valamint kapcsolható eszközök beszerzésére is. 

 

Vajdaság = Katalónia feliratú graffitik jelentek meg több helységben 
2017. október 1. – Vajma.info, Magyar Szó 

Vajdaság több helységében, így Újvidéken, Nagybecskereken, Topolyán, Szabadkán, Zentán, 

Nagykikindán is megjelentek a Vajdaság = Katalónia tartalmú graffitik. A fekete spray-vel 

felfestett falfirkákon a szöveg mellett ott a katalán zászló is. Korábban hasonló feliratokkal a 

magát Fiatal Vajdaságnak nevező szervezet jelentkezett. 

 

Toldi István meséivel emlékeztek a magyar népmese napjára Zentán 
2017. szeptember 30. – Vajma.info 

Nagy érdeklődés mellett tartották meg pénteken délután a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskolában és a zentai Alkotóházban a hagyományos emléknapot. A Magyar 

népmese napja alkalmából a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ 

szervezésében a bácskertesi Toldi István mesefa látogatott az iskolás gyerekekhez. 

 

Keskeny Ernő: ne a kisebbségi jogok kárára erősítse Kijev az ukrán nyelv 
státusát 
2017. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap, Webrádió 

Magyarországnak nem az ellen van kifogása, hogy Kijev erősíteni kívánja az ukrán mint 

államnyelv státusát, hanem azzal szemben, hogy ezt a nemzeti kisebbségi jogok csorbításával 

teszi - jelentette ki Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete az oktatási törvényre 

vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva pénteken azon a sajtótájékoztatón, amelyet 

egyébként a tervezett magyar kulturális eseményekről rendeztek a kijevi magyar 

külképviseleten. A diplomata kifejtette: az ukrán fél teljes mértékben tisztában volt 

Magyarország véleményével ebben a kérdésben, hiszen a törvény elfogadása előtt a két ország 

erről számtalan konzultációt tartott.  
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http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tamogatasi-szerzodeseket-irtak-ala-tatomanyi-kormanyban
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/12131/Toldi-Istvan-meseivel-emlekeztek-a-magyar-nepmese-napjara-Zentan.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/99236/Kover_Laszlo_Az_anyanyelvi_oktatas_ellehetetleniteset_eredmenyezi_a_ukran_jogszabaly
http://magyarhirlap.hu/cikk/99236/Kover_Laszlo_Az_anyanyelvi_oktatas_ellehetetleniteset_eredmenyezi_a_ukran_jogszabaly
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Kutató: kétséges, hogy változik az ukrán oktatási törvény 
2017. szeptember 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, origo.hu 

Ukrán politikusi nyilatkozatok ellenére kétséges, hogy változik vagy enyhül az ukrán oktatási 

törvény - jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének 

főmunkatársa pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában. Fedinec Csilla közölte: a törvény 

hatályba lépéséig, vagyis szeptember 28-ig sehol sem tették közzé a jogszabály szövegét. 

Vélhetően azért, mert az ukrán politikum próbálta kikerülni a felmerülő problémákat - tette 

hozzá. Arra az újságírói felvetésre, hogy több dokumentum, magyar-ukrán keretegyezmény és 

szerződés garantálja a magyar kisebbség nyelvhasználatát, felhívta a figyelmet arra, hogy a 

magyar-ukrán alapszerződés éppen az oktatással kapcsolatban különbözőképpen fogalmaz 

ukránul, illetve magyarul. 

  

Az ET Parlamenti Közgyűlése elé kerülhet az ukrán oktatási törvény 
2017. szeptember 30. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Indítványozták az új ukrán oktatási törvény sürgős tárgyalását az Európa Tanács (ET) 

Parlamenti Közgyűlésének őszi ülésszakán – közölte Tatiana Baeva, az ET kommunikációs 

részlegének szóvivője, akit az UNN hírügynökség idéz. A szóvivő azt mondta, hétfőn dől el 

véglegesen, hogy napirendre tűzik-e az oktatási törvényt, s „milyen formátumban”, vagyis 

sürgős tárgyalással vagy egyéb módon. Hozzátette, eddig két kérdés sürgős tárgyalását 

kezdeményezték, az egyik az új ukrán oktatási törvényre vonatkozik. Az ülésszak jelenlegi 

napirendje értelmében október 12-én vitatnák meg a sürgős tárgyalásra bocsátott kérdéseket 

– jelezte Baeva. 

  

Idén is szervez kulturális programokat a magyar követség Kijevben 
2017. szeptember 29. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma 

Számos olyan kulturális programot szervez ukrán partnereivel közösen idén a kijevi magyar 

nagykövetség, amelyek már hagyománynak tekinthetők, hiszen évről évre nagy sikert aratnak 

az ukrán fővárosban - emelte ki pénteken a kijevi magyar külképviseleten tartott 

sajtótájékoztatón Keskeny Ernő nagykövet. A diplomata szavai szerint az egyik ilyen 

nagyszabású esemény lesz a hetedik Liszt Ferenc-emlékkoncert október 22-én, a zeneszerző 

születésnapján a kijevi Nemzeti Filharmóniában. A koncert szólistája a tavalyihoz hasonlóan 

ismét Oravecz György zongoraművész lesz. Oravecz György az ünnepi koncert előtt, október 

20-án mesterkurzust tart a Kijevi Zeneakadémia hallgatóinak.  

  

Megérkeztek Kárpátaljára a Reformáció 500 jótékonysági futás résztvevői 
2017. szeptember 29. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, veol.hu 

Megérkeztek Kárpátaljára péntek délután a Reformáció 500 jótékonysági futás Budapestről 

indult résztvevői, akiket Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége fogadott a 

nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Református gyermekotthonban, amelynek lakóit a 

futást szervező Bethesda Gyermekkórház adományokkal, egészségügyi szűréssel segíti. A 

négy nap alatt mintegy 370 kilométeres távot megtett futókat vezető Gui Angéla karitatív 

futónagykövet, az esemény kezdeményezője és szervezője az MTI-nek felidézte, hogy 
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http://magyaridok.hu/belfold/kutato-ketseges-hogy-valtozik-az-ukran-oktatasi-torveny-2279314/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-et-parlamenti-kozgyulese-ele-kerulhet-az-ukran-oktatasi-torveny/
http://magyaridok.hu/kulfold/ukran-oktatasi-torveny-csorbulnak-nemzeti-kisebbsegi-jogok-2281144/
http://www.hirado.hu/2017/09/29/megerkeztek-karpataljara-a-reformacio-500-jotekonysagi-futas-resztvevoi/
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januárban járt nagydobronyi gyermekotthonban és olyan pozitív példát látott, amelyről azt 

gondolta, ezt mindenkinek látnia kell.  

  

Együttműködési megállapodást írt alá Kárpátalján a Bethesda Gyermekkórház 
az ukrajnai megye gyermekkórházával 
2017. szeptember 30. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyarországi Református Egyház Bethesda 

Gyermekkórháza a munkácsi Kárpátalja Megyei Gyermekkórházzal szombaton 

Nagydobronyban, ahol a magyarországi kórház negyven orvosa és szakembere az Irgalmas 

Samaritánius Református Gyermekotthon lakóinak és máshonnan érkezett kárpátaljai 

gyermekeknek a komplex szűrővizsgálatát végzi. Az együttműködési megállapodás aláírása 

alkalmából a gyermekotthonban tartott sajtótájékoztatón Velkey György, a Magyar 

Gyermekorvosok Társaságának elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója elmondta, a 

reformáció 500. évfordulójának szentelt, Budapestről indult és Vereckén befejeződő hatnapos 

jótékonysági futással egybekötött segélyakció keretében a Bethesda Kórház 17 orvosa és 23 

egyéb szakembere több mint száz magyar és ukrán gyermek komplex szűrővizsgálatát végzi el 

a nagydobronyi és a ráti gyermekotthonokban.  

  

Mesemondó verseny Beregszászban 
2017. október 1. – karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és a Hagyományok Háza kárpátaljai hálózata szeptember 30-án a magyar népmese 

napja alkalmából mesemondó versenyt szervezett Beregszászban. A rendezvénynek a 

Rákóczi-főiskola adott otthont. Idén 195 gyerek vett részt a versenyen.  

  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja a 2017-2018-
as tanévben folytatódik 
2017. október 1. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt évről-évre 

különböző tantárgyakból. A program minden tanév őszén zajlik 8 Tehetségpontban. 

Ebben a tanévben, októberben újra kezdetét veszi a tehetséggondozás. 

 

52. BeregFest és Jószomszédsági Napok Jánosiban 
2017. október 1. – karpatalja.ma 

Idén szeptember 30-án került megrendezésre az 52. BeregFest és Jószomszédsági Napok. Az 

eseménynek a jánosi Barna György Stadion adott otthon. A fesztiválon a beregszászi járási 

falvak állítottak ki az iskolások, óvodások, illetve szakkörösök által készített kézműves 

munkákat, vagy a település jellegzetességeit. A rendezvényen jelen voltak Kárpátalja borászai 

is, akiknél lehetőség volt borok kóstolására és vásárlására. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-karpataljan-a-bethesda-gyermekkorhaz-az-ukrajnai-megye-gyermekkorhazaval/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-karpataljan-a-bethesda-gyermekkorhaz-az-ukrajnai-megye-gyermekkorhazaval/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/mesemondo-verseny-beregszaszban-2/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programja-a-2017-2018-as-tanevben-folytatodik/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programja-a-2017-2018-as-tanevben-folytatodik/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/52-beregfest-es-joszomszedsagi-napok-janosiban/
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Erdélyiek vasárnapja Bécsben 
2017. szeptember 30. - Volkgruppen 

Október elsején, vasárnap a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség különösen is imádkozik az 

erdélyiekért a 11.00 órakor kezdődő szentmisén, a bécsi Német Lovagrend Templomában. 

A már hagyományos istentiszteleten ismét számos erdélyi csoport lép fel, sokan 

népviseletben jönnek el ilyenkor. A szentmisén általában felcsendülnek a Kájoni miserend, a 

Székely reneszánsz, valamint a Csíksomlyói Mária dalok című műsorok dalai, illetve erdélyi 

költők versei. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 29. – Kossuth Rádió 

 

Felvidékre látogatott a Nemzeti Összetartozás Bizottsága 

Kétnapos felvidéki látogatást tett a Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A küldöttség tagjai 

felkeresték Nyitra és Nagyszombat megye több települését is, ahol helyi magyar szervezetek 

vezetőivel, polgármesterekkel találkoztak. 

 

Ismét eredeti helyén áll Rimaszombatban Tompa Mihály szobra 

Hosszú kálváriája remélhetőleg véget ért, tegnap óta ismét eredeti helyén állhat 

Rimaszombatban Tompa Mihály szobra, amelyet 1902-ben avattak először. Külön öröm a 

település magyar lakói számára, hogy az újraavatás épp a költő születésének 200. 

évfordulóján, szeptember 28-án történhetett meg. 

 

Csütörtökön ünnepelték Szabadkán azt a három magyar délvidéki közéleti 

személyiséget, akiket Áder János köztársasági elnök tüntetett ki  

Délvidéken is tegnap ünnepeltek, köszöntve azt a három magyar közéleti személyiséget, 

akiket Áder János köztársasági elnök magas állami kitüntetésben részesített. Az ünnepséget a 

Szabadkai Magyar Főkonzulátuson tartották. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2869536/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-29_18:30:00&ch=mr1
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Október végén ismét fellobbannak az őrtüzek Székelyföld határán Székelyföld 

autonómia-napját hirdetve 

Október utolsó vasárnapján ismét fellobbannak az őrtüzek Székelyföld határán Székelyföld 

autonómia-napját hirdetve. Gyakorlatilag ezt az eseményt nevezhetjük az SZNT centenáriumi 

ünnepi éve, azaz 2018 eseménysorozata nyitányának is. 

 

Hogyan tovább, mezőgazdászok? 

Hogyan tovább, mezőgazdászok? Ezt a kérdést az anyaországban is feltettük már sokszor, s 

mostanra – ha nem is minden szempontból – de találtunk válaszokat is. Például arra, hogyan 

akadályozható meg, hogy a termőföld idegen kezekbe kerüljön. A romániai magyar 

mezőgazdászokat azonban még mindig fenyegeti ez a veszély. 

 

Október 2-án kezdődik és október 7-ig tart a harmadik Nagyváradi Fux Feszt 

Október 2-án kezdődik és október 7-ig tart a harmadik Nagyváradi Fux Feszt, azaz a 

bábszínházak találkozójának hete. Nem csak helybéli, de anyaországi és délvidéki csoportok 

is érkeznek.   

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 30. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta Dánielisz Endre 

nagyszalontai Arany kutató 

Jelentős irodalom- és helytörténeti kutatásai, több évtizedes pedagógusi pályája, valamint 

gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetést kapta Dánielisz Endre nagyszalontai Arany kutató. Az elismerést Mile Lajos 

kolozsvári főkonzul adta át egy könyvbemutatóval egybekötött ünnepségen. 

 

Hozsanna címmel jelent meg gyermekeknek szóló imádságos könyv 

Hozsanna címmel jelent meg gyermekeknek szóló imádságos könyv - a nőknek szóló után - a 

Királyhágó-melléki Református Egyházkerületben. A könnyen forgatható, strapabíró, 

keménylapos leporellót gyermekrajzok díszítik. A szerzők szeretnék valamennyi református 

óvodába eljuttatni a könyvecskét. Az egyik szerzővel, Vinczéné Pálfi Judittal, az egyházkerület 

missziói-diakóniai előadó tanácsosával beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-09-30_18:30:00&ch=mr1
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Színinövendékek, amatőr színjátszók számára tartottak báb- és tárgyanimációs 

továbbképzést Magyarkanizsán a helybeli Regionális Kreatív Műhely 

szervezésében 

Színinövendékek, amatőr színjátszók számára tartottak báb- és tárgyanimációs továbbképzést 

Magyarkanizsán a helybeli Regionális Kreatív Műhely szervezésében. Az előadó Makra 

Viktória budapesti színész, bábszínész volt. 

 

80 éve született és 20 éve hunyt el Koncz István délvidéki költő 

80 éve született és 20 éve hunyt el Koncz István délvidéki költő. A kettős jubileum alkalmából 

jelent meg válogatáskötete, amit nemrég mutattak be a magyarkanizsai írótáborban. 

Költészete Magyarországon kevésbé ismert, Délvidéken is főleg a szakma ismeri, jelentősége 

viszont abban van, hogy egy egész nemzedékre hatott. Nem véletlen, hogy kétszer is 

megkapta a rangos Híd irodalmi díjat.  

 

Még mindig rejt titkokat az Észak Gömörben található betléri Andrássy kastély 

Még mindig rejt titkokat az Észak Gömörben található betléri Andrássy kastély. Közép-

európai viszonylatban múzeumi szenzációnak számít a 15. századból származó, a kastély 

egyik utolsó lakójának, Andrássy Ilona grófnőnek dedikált imakönyv, ún. Hóráskönyv, amely 

több, mint 70 évig lapult a kastélymúzeum barokk komódjában. 

 

Székelyudvarhelyen találkoztak az erdélyi táncházasok 

A vadvirágos rétet a globalizáció letarolta, az a dolgunk, hogy a ház előtt, a kiskertben a 

legszebb virágokat tovább éltessük az utókornak - véli Kelemen László. Székelyudvarhelyen 

találkoztak az erdélyi táncházasok annak örömére, hogy négy évtizedes múltja van a 

mozgalomnak. A találkozó szervezőjével, a Hagyományok Háza főigazgatójával Oláh-Gál 

Elvira beszélgetett legelőször a táncházak történetét feldolgozó kétkötetes könyvről. 

 

Kárpát Expressz 

2017. szeptember 30. – M1 

 

Szüreti mulatság Nürnbergben 

Nürnberg óvárosában lépten-nyomon magyar emlékekbe botlunk. Pl. a festőóriás, Albrecht 

Dürer szobra, aki édesapja révén magyar származású volt. A nürnbergi magyarság kicsi, de 

összetartó közösség. A közösségbe idén szeptemberben érkezett a Kőrösi Csoma Program 

ösztöndíjasa, akinek célja, hogy erősítse a helyi közösség magyar identitását. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-10-01-i-adas-6/
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Temesvári Magyar Napok 

Magyar történelem, hagyomány és kultúra, magyar ételek és italok: azok az évszázados 

értékek, amiket a ma már szórványban élő bánsági magyarok megmutattak a második 

alkalommal megrendezett Temesvári Magyar Napokon. 

 

A Panoráma Világklub a Délvidéken 

Nagy örömmel fogadják Törökbecse határában a Panoráma Világklub tagjait, akik immáron 

harmadik alkalommal látogatták meg a történelmi és természeti kincsekben gazdag 

Délvidéket. Idén – rendhagyó módon – első útjuk a határban fekvő napraforgóföldre vezetett. 

 

Emlékezés a donbaszi munkatáborba elhurcoltakra 

A Kárpátaljára 1944 őszén bevonuló szovjetek 4 ezer magyar férfit hurcoltak el 

kényszermunkára. Többségük meghalt a lágerekben. Ők a 18-tól 50 évig terjedő 

korosztályhoz tartoztak. 

 

 

Térkép  

2017. szeptember 30. – Duna World 

 

A zenének, az együttélésnek rendkívül erős összetartó ereje van, legyen az egy koncert, egy 

előadás vagy baráti éneklés a buszon. Annak idején Kodály Zoltán mondta, hogy a zene 

mindenkié, és a legkönnyebben az énekléssel juthatunk hozzá. Kodály zenepedagógiai 

módszereit előszeretettel alkalmazzák Erdélyben is, így nagy érdeklődés övezi az ő nevéhez 

kötődő vetélkedőt is, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap a Kodály-emlékév zárásaként indít 

közösségek és családok számára.  

 

Kárpátalján folyamatosan nő az érdeklődés a magyar nyelv iránt. Az elmúlt hetekben 

parázsvitát váltott ki az ukrán oktatási törvény, ugyanakkor Kárpátalján a magyar nyelvet 

őrzik és ápolják, sőt a vidék ukrán anyanyelvű lakossága körében példátlan mértékben 

megnőtt a magyar nyel népszerűsége. A Kárpátalja fejlesztéséért felelős Kormánybiztosság 

támogatásával most zajló őszi képzési időszakban rekordmennyiségű, azaz több mint 4100 fő 

jelentkezett az ingyenes magyar nyelvű tanfolyamokra. Emellett jelentősen megnőtt a magyar 

iskolákba íratott ukrán gyermekek száma is. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-09-30-i-adas/
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Immár ötödik alkalommal rendezi meg a beregszászi székhelyű Pro Cultura Subcarpathica 

civil szervezet a Magyar Kulturális Fesztivált, melyen bemutatkozhatnak a kárpátaljai 

hagyományőrzők és a szórványban élő magyarok. A gazdag program ingyenes szórakozási és 

kikapcsolódási lehetőséget biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

 

Csodálatos érzés, amikor az ember többéves nyelvtanulás után meg tudja értetni magát egy 

más nyelvi közegben. Persze óvodás vagy kisiskolás korban ez sokkal könnyebben megy. 

Baráti körünkben vannak olyan gyermekek, akik párhuzamosan használják az anya – illetve 

apanyelvüket. Muravidéken, Pártosfalván, a szlovén-magyar határvidéki kistelepülés 

általános iskolájában tanuló diákok 30 százaléka a határ túloldaláról érkezik. Mindenki jól 

jár: a magyarországi tanulók megtanulnak szlovénul, ugyanakkor nagymértékben 

hozzájárulnak az iskola és a település magyar jellegének megőrzéséhez.  

 

A családi vállalkozások manapság reneszánszukat élik, hiszen egyre inkább kopogtatnak 

ajtajukon a vásárlók. Persze mindig kell egy jó ötlet vagy egy ügyes megoldás. Egy vajdasági 

nyomdász család, látva, hogy a nyomtatott sajtó iránti kereslet egyre csökken, új utakon 

próbál talpon maradni a 21. század változó világában, úgy tűnik, sikerrel.  

 

50 évvel ezelőtt rendeztek először szüreti fesztivált a beregszászi járásban, néhány éve pedig 

már többnapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát BeregFest néven. A változatos programok 

révén a Bereg vidék névjegyévé vált Kárpátalján. A kétnapos hétvégi rendezvény szervezését 

Beregszász vállalta magára. A BeregFest-en hazahívogató napot is tartanak.  

 

Hétfalu, a Bodzai hegycsoport lábánál fekvő hét barcasági csángó falu közös neve. A néprajzi 

és történelmi kistáj magyarsága a szomszédságában fekvő nagyváros, Brassó által kínált 

lehetőségek hatására lassú fogyásnak indult. Mindezt a helyi civil kulturális egyesületek a 

kulturális élet felpezsdítésével és olyan kulturális rendezvények megszervezésével próbálják 

megakadályozni, mint például az idén immár 21. alkalommal megrendezett Szent Mihály 

napok.  

 

Öt kontinens  

2017. szeptember 30. – Duna World 

 

Máriapócs neve az Egyesült Államokban sem ismeretlen, legalábbis New Jersey államban. 

Matawan kisváros közelében ugyanis magyar bazilita szerzetesek felépítettek egy kis 

Máriapócsot, egy kolostort, ahol az óhazai szokások szerint a katolikus gyakorolhatták hitüket 

évtizedeken keresztül. A kolostor már bezárt, a magyar ajkú görög katolikus hívek 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-09-30-i-adas/
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megöregedtek, elfogytak, a szerzeteseket pedig hazaköltöztették Magyarországra. Köztük 

Erdélyi József atyát is, aki szerzetestársaival együtt ma a máriapócsi rendházban él.  

 

Zene, tánc és mulatság. A magyarok kulturális hangjai szűrődtek ki három napon át a New 

Brunswick-i Magyar-Amerikai Atlétikai Klub épületéből, ahol első alkalommal rendezték meg 

a Toborzót, az első Észak-amerikai táncháztalálkozót.  

 

Kodály Zoltán, Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató halálának 50. és születésének 135. 

évfordulója alkalmából idén a magyar kormány Kodály-emlékévet hirdetett. 

Zenepedagógiájának örökérvényű alapgondolata, miszerint legyen a zene mindenkié, ma is a 

zeneoktatás hitvallása. Kodály Zoltán munkásságáról a New York-i magyarok 

zongorakoncerttel és kiállítással emlékeztek meg. A decemberig látható tárlat Kodály 

életútjára, szakmai fókuszpontjaira, zenei –és emberi hitvallására helyezi a fő hangsúlyt. 

 

A magyar festészet aranykorát bemutató tárlat nyílt a varsói királyi vár múzeumában. ,,A 

modernizmus Magyarországon 1900-1936” című kiállítás Rippl Rónaitól a Nyolcakon át 

Kassákig közel 100 alkotást mutat be. A megnyitó egyben záró eseménye a több mint 30 

városban, kétszáznál is több programot felvonultató lengyelországi kulturális évadnak.  

 

Közel tízezer magyar él Spanyolországban. Többek között nekik szervez magyar nyelvű 

programokat a Madách Egyesület. A madridi székhelyű Magyar Egyesület rendkívül fiatal, 

mégis honfitársunkat szólítja meg. Komoly hangsúlyt fektetnek a következő generáció magyar 

nyelvű nevelésére és a magyar identitás erősítésére.  

 

Kaponay Lajos és családja érdekes szenvedélynek hódol, ez pedig az életre szóló tanulás. A 

többségtől eltérően azonban ők nem könyvekből, hanem a környezetből, emberektől és az ő 

történeteikből tanulnak, ugyanis világutazók. Az Ausztráliában élő magyar család hat éve 

eladta melbourne-i otthonát, hogy közösen fedezzék fel a világot. 

 

 


