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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egyenlő esélyeket kell biztosítanunk minden Kárpát-medencei magyar gyermek 
számára 
2017. október 5. – kormany.hu 
A Magyar Kormány évről évre nagyobb összegekkel segíti a külhoni magyar közösségeket, a 

nemzetpolitikára fordított támogatások 2009-hez képest mintegy megtízszereződtek – 

jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

csütörtökön Szekszárdon, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 

Egyesületének (SZIME) 19. nemzetközi konferenciáján. A Kárpát-medencei magyarság 

gazdasági és szociális támogatásáról szóló előadásában az államtitkár rámutatott: a külhoni 

magyarság identitásának megőrzése mellett 2014-től egyre inkább előtérbe került a határon 

túli magyar közösségek gazdasági megerősítése, a szülőföldön való boldogulásához szükséges 

feltételek megteremtése. 

 
Grezsa István:Küzdelem helyett végre fejlődés jellemzi a Kárpát-medencét 
2017. október 5. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Pannon RTV 

Trianon óta először végre nem a jogvesztések elleni küzdelem, hanem a fejlődés, a magyarság 

kulturális és gazdasági expanziója jellemzi a Kárpát-medencét – mondta Grezsa István 

kormánybiztos a külhoni magyar óvodapedagógusok képzésének megnyitóján, csütörtökön 

Budapesten. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos 

arról beszélt, hogy a magyar iskolák alapját magyar óvodák adják, ezért is fontos a 2016-ban 

indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára azt hangoztatta, hogy korábban egyetlen 

kormány sem foglalkozott olyan szinte a nemzetpolitikával, mint a jelenlegi. Azt szeretnék, 

hogy minél több magyar gyerek szülessen a Kárpát-medencében és a gyerekeknek legyen 

helyük a magyar bölcsődékben, óvodákban, iskolákban. A legfontosabb, hogy a jövőt a 

Kárpát-medencében magyar nyelven írják - emelte ki a helyettes államtitkár.    

 

A határon túli kkv-k támogatása volt a téma a KMKF-munkacsoport ülésén 
2017. október 5. – MTI, Magyar Idők 

A helyi telekkönyvek elavultságát és a magyar ajkúak előnyben részesítésének nehézségeit 

említette a határon túli kis- és középvállalkozások támogatásának legfőbb problémái között a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szakpolitikai munkacsoportjának 

csütörtöki, zárt ülése után az MTI-nek nyilatkozva a testület társelnöke. Vitányi István 

(Fidesz) elmondta: több helyütt probléma, hogy az akár generációk óta tisztázatlan 

tulajdonviszonyok miatt a támogatásokra pályázók nem tudják igazolni a meglévő 

területükhöz való jogukat. 
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http://magyaridok.hu/belfold/grezsa-istvankuzdelem-helyett-vegre-fejlodes-jellemzi-karpat-medencet-2305573/
http://magyaridok.hu/belfold/hataron-tuli-kkv-k-tamogatasa-volt-tema-kmkf-munkacsoport-ulesen-2305687/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. október 6. 
2 

 

Beszélgetés Csóti György legújabb könyvéről, „Nemzetünk sorsáról” 
2017. október 5. – Felvidék Ma 

Csóti György legutóbbi könyve a könyvhétre jelent meg, „Nemzetünk sorsa” címmel, és 

nagyon beszédes alcímmel: „Eszmecsere a magyar identitás 21. századi őrzőivel”. Október 4-

én a budapesti Batthyány Alapítvány székházában neves vendégek közreműködésével élénk 

eszmecsere zajlott a könyvben felvetett nemzeti sorskérdésekről. 

 
 

Határon túli magyar fiatalok: a pénztelenség és a munkanélküliség a 
legfontosabb problémájuk  
2017. október 5. – transindex.ro 

Kerekasztal-beszélgetést szervezett Budapesten a Mathias Corvinus Collegium a kárpát-

medencei magyar ifjúságról. Milyen a határon túli magyar fiatalok értékvilága, politikai 

részvétele, vallásossága? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vizsgált az MTA és a Mathias 

Corvinus Collegium GeneZYs 2015 nevet viselő kutatása, amelynek eredményeit tavaly 

januárban ismertették először. Zsigmond Csilla, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány 

budapesti ügyvezetője és a Genezys 2015 kutatást végző kutatócsoport tagja Sokszínű Ifjúság 

című előadásában magáról a kutatásról, és az eredményeket tárgyaló, most megjelenő 

könyvről beszélt.  

 

Kiáll Bölöni Dávid csernátoni polgármester mellett Kovászna Megye Tanácsa 
2017. október 5. – transindex.ro 

Felfüggesztette tisztségéből Bölöni Dávidot, Csernáton polgármesterét Sebastian Cucu 

kormánybiztos, miután az elöljárót egy év és négy hónap felfüggesztett szabadságvesztésre 

ítélte a Kovászna Megyei Törvényszék, valamint szeptemberben a Brassói Táblabíróság 

megerősítette az elsőfokú ítéletet. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, 

21 éve ismerik egymást Bölöni Dáviddal. Nagy idő ez, de még inkább nagy az a 27 év, amióta a 

község élén áll. Ez azt bizonyítja, hogy az emberek megbíztak benne. „Nincs rosszhiszemű 

eljárás. A kapott pénzt rendeltetésének megfelelően használták fel, ezt dokumentumok 

bizonyítják. Károkozás nem történt, hiszen a község visszafizette a vitatott pénzösszeget a 

végleges ítélet megszületése előtt. Az elkövetkezőkben az üggyel foglalkozni kell. Odaállunk 

Csernáton vezetője mellé is, hiszen jó katonát nem hagyunk kint. Sem eddig, sem ezután nem 

marad közösségi támogatás nélkül” – fogalmazott Tamás Sándor.  

 

Illyés Gergely: az RMDSZ közvetítő szerepe mindkét fél számára hasznos lehet 
2017. október 5. – maszol.ro 
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http://felvidek.ma/2017/10/beszelgetes-csoti-gyorgy-legujabb-konyverol-nemzetunk-sorsarol/
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26900
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26900
http://itthon.transindex.ro/?hir=48913
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86835-illyes-gergely-az-rmdsz-kozvetit-szerepe-mindket-fel-szamara-hasznos-lehet
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Liviu Dragnea PSD-elnök a román közvélemény szemében jó üzletet kötött, amikor a 

katolikus líceum ügyének megoldásáért cserébe az OECD-tagság magyar támogatását kapta 

Budapest – vélekedett a Maszol megkeresésére Illyés Gergely. A politológus szerint 

ugyanakkor vélhetően nem szorítkozik erre a két témára a román-magyar kapcsolatok 

javítása. 

 

Elbűvölte a bukaresti újságírókat, amit eddig Székelyföldből láttak 
2017. október 5. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda után csütörtökön Gyergyó-vidéken tartózkodik bukaresti és 

erdélyi román újságírók egy csoportja, akik több napon át vendégeskednek Hargita és 

Kovászna megyében az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának jóvoltából. Elbűvölte őket, 

amit eddig Székelyföldből láttak. 

 

Mehetnek a nyomdába az ötödikes tankönyvek 
2017. október 5. – maszol.ro, Krónika 

Az ortodox vallású gyermekeknek szólón kívül az összes cikluskezdő ötödik osztályos 

tankönyv kiadását jóváhagyta az Oktatási Minisztérium. Még nem tudni, hogy a magyar 

diákok számára mikor és mely tankönyvekből készülnek el a fordítások, addig is maradnak az 

útmutatók. 

 

Közös programsorozatot szerveznek a székelyföldi megyék 
2017. október 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

Bemutatták a VIII. Székelyföld Napok gazdag programkínálatát a csíkszeredai megyeházán a 

Maros, Kovászna, valamint Hargita megye tanácselnökeinek részvételével. Az október 13–22. 

között zajló rendezvénysorozat célja megmutatni Székelyföld kulturális, természeti és 

közösségi értékeit.  

 

Az Együtt Kolozsváron: „Erkölcsi kötelességünk Erdélyben is megszólalni” 
2017. október 5. – maszol.ro 

A „semmit róluk nélkülük” politika volna helyes a külhoni magyarsággal szemben – hangzott 

el csütörtökön, Kolozsváron a magyarországi Együtt Párt által szervezett találkozón. 

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke – aki korábban közel egy évig élt és dolgozott 

Romániában tanácsadóként a PSD-nek és PNL-nek, az RMDSZ-nek kutatóként – elmondta, 

pártjuk liberális progresszív, szociális politikájában szociáldemokrata elemeket tartalmaz. 

Szigetvári elmondta, erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy Erdélyben is megszólaljanak, 

régóta tartanak kapcsolatokat itt élőkkel. Tisztában vannak a Fidesz erdélyi 

támogatottságával, nem is szavazatokért jöttek – emelte ki. Véleménye szerint a „semmit 

róluk nélkülük” politika volna helyes megközelítés a sokszínű, szórványban élő magyarokkal 

szemben. Fontos a választási jogot megtartani a külhoni magyarok számára, a jogfosztást 

nem támogatják, de saját választókerület kialakítására volna szükség, mert a mostani 

választási törvény nem jó – jelentette ki. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/86841-elb-volte-a-bukaresti-ujsagirokat-amit-eddig-szekelyfoldb-l-lattak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/86872-mehetnek-a-nyomdaba-az-otodikes-tankonyvek
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozos-programsorozatot-szerveznek-a-szekelyfoldi-megyek
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/86873-az-egyutt-kolozsvaron-erkolcsi-kotelessegunk-erdelyben-is-megszolalni
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Sógor Csaba: az EU segítse elő a többség és kisebbség közti párbeszédet 
2017. október 5. – maszol.ro 

Az EU-nak hozzá kell járulnia a többség és kisebbség közötti párbeszéd beindításához – 

mondta csütörtökön Sógor Csaba az Európai Parlamentben. Az RMDSZ-es politikus szerint 

bár nagyon helyesen az EU mindig elítéli a területén kívüli jogsértéseket, a saját területén 

belüli emberi jogi és kisebbségvédelmi problémákról is tudomást kellene vennie. Az erdélyi 

képviselő szerint a katalán eset megmutatta: nem elég csak akkor párbeszédre hívni az 

érintett feleket, amikor már elmérgesedett a többség és kisebbség viszonya. „Hasznosabb 

lenne, ha a párbeszéd még azelőtt létrejönne, hogy az álláspontok megmerevednek, és így a 

problémák szőnyeg alá söprése az egész EU-ra kiható következményekkel járna” – 

nyomatékosított a képviselő, aki szerint éppen ezért veszélyesek a román politikai vezetők 

azon állításai, amelyek feszültségektől mentes román-magyar viszonyrendszer képét festik le 

Brüsszelben. 

 

Korodi: elfogadhatatlan, hogy még tárgyalni sem akartak a nyelvhasználati 
küszöbről 
2017. október 5. – maszol.ro 

A román politikum indokolatlan sértődöttségével, szándékos zárkózottságával, valamint a 

központi sajtó célzott félretájékoztatásával magyarázza Korodi Attila parlamenti képviselő az 

anyanyelv-használati küszöb csökkentéséről szóló törvénytervezet elutasítását. Hangsúlyozta, 

hogy a bukaresti sajtóban hetekkel ezelőtt elindult az a félrevezető médiakampány, amellyel a 

cél az volt, hogy a kérdést a parlament ne gyakorlatiasan, cikkelyről cikkelyre tárgyalja, 

hanem egyből visszadobja. „Számunkra elfogadhatatlan, hogy valaki ezekről a kérdésekről ne 

akarjon tárgyalni 2018 hajnalán. És azért elfogadhatatlan, mert akkor, amikor a román állam 

megszületett, és ennek az alapelveit lefektették, a Gyulafehérvári Nyilatkozatban pont azokat 

a kérdéseket járták körbe, amelyekre még most is számos esetben nincs jogi megoldás” – 

mutatott rá a képviselő. 

 

Az Együtt Kolozsváron: „Erkölcsi kötelességünk Erdélyben is megszólalni” 
2017. október 5. – maszol.ro 

A „semmit róluk nélkülük” politika volna helyes a külhoni magyarsággal szemben – hangzott 

el csütörtökön, Kolozsváron a magyarországi Együtt Párt által szervezett találkozón. 

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke – aki korábban közel egy évig élt és dolgozott 

Romániában tanácsadóként a PSD-nek és PNL-nek, az RMDSZ-nek kutatóként – elmondta, 

pártjuk liberális progresszív, szociális politikájában szociáldemokrata elemeket tartalmaz. 

„Több elosztásban hiszünk a piacgazdaság felszámolása nélkül” – fogalmazott. Szigetvári 

elmondta, erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy Erdélyben is megszólaljanak, régóta 

tartanak kapcsolatokat itt élőkkel. Tisztában vannak a Fidesz erdélyi támogatottságával, nem 

is szavazatokért jöttek – emelte ki. Véleménye szerint a „semmit róluk nélkülük” politika 

volna helyes megközelítés a sokszínű, szórványban élő magyarokkal szemben. Fontos a 

választási jogot megtartani a külhoni magyarok számára, a jogfosztást nem támogatják, de 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/86871-sogor-csaba-az-eu-segitse-el-a-tobbseg-es-kisebbseg-kozti-parbeszedet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86883-korodi-elfogadhatatlan-hogy-meg-targyalni-sem-akartak-a-nyelvhasznalati-kuszobr-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86883-korodi-elfogadhatatlan-hogy-meg-targyalni-sem-akartak-a-nyelvhasznalati-kuszobr-l
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/86873-az-egyutt-kolozsvaron-erkolcsi-kotelessegunk-erdelyben-is-megszolalni


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. október 6. 
5 

saját választókerület kialakítására volna szükség, mert a mostani választási törvény nem jó – 

jelentette ki.  

 

Szájba verve 
2017. október 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Kelemen Hunor RMDSZ-elnök sértett reakciója, amely szerint 

a románok nemhogy nem fogadták el a felajánlott párbeszédet a kisebbségi jogok bővítéséről, 

hanem még jól szájba is verték a magyarokat, jól jelzi, hogy igazából már ő sem nagyon bízik 

abban, hogy ez megvalósulhat. A szociáldemokraták ismét átverték a magyar szervezetet és 

igaz ugyan, hogy az együttműködés nyomán kisebb eredményeket sikerült elérni, amikor 

nagyobb horderejű döntésre került sor, a román partner meghátrált. 

Ebben a helyzetben nem könnyű a továbbiakra vonatkozó stratégia megtervezése. Hiszen a 

módosítások a szenátus elé kerülnek, ott pedig elvileg előfordulhat, hogy a többség 

megszavazza őket. Gyakorlatilag azonban arra lehet számítani, hogy az ellenzék még habzóbb 

szájjal uszít majd a magyarok, valamint a románok érdekeit kiárusító „nemzetárulók” ellen, a 

szociáldemokraták pedig ismét csak meghátrálnak, mivel igazából a parlamenti többség 

biztosításához továbbra sincs szükségük az RMDSZ-re”. 

 

A Most-Híd választhatóvá tenné a vegyes nemzetiséget a népszámlálási íveken 
2017. október 5. – Körkép 

A Híd szeretné, ha népszámlálás során lehetőség lenne több nemzetiség választására. Bugár 

Béla pártja több javaslattal is előállt, melyeket szeretnének megvalósítani a kormánykoalíció 

új programján keresztül – a koalíciós tárgyalásokon így felmerül majd egy kommunizmus 

bűneit bemutató múzeum létrehozása, az EU magjának építése, valamint az európai 

együttműködés biztonsági és gazdasági téren is. 

 

Bugár Béla a Denník N cikkírójának: A magyaroknak is van nevük 
2017. október 5. – bumm.sk 

A magyaroknak is van nevük, nagyobb érzékenységgel is lehetne róluk írni – e szavakkal 

kezdi Bugár Béla, a Híd párt elnöke, a parlament alelnöke azt az írását, amelyben a megyei 

választások alakulását taglaló, Denník N-ben megjelent cikkre reagált.  

 

Szent-Ivány Józsefről szól a Fórum Kisebbségkutató Intézet legújabb 
ismeretterjesztő filmje 
2017. október 5. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Harmadik évadába lépett a Mindennapok Tudománya c. ismeretterjesztő sorozat, melyet a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet jelentet meg. Ezúttal Simon Attila beszél Szent-Ivány 

Józsefről, a kiváló politikusról és művelődésszervezőről.  
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/10/05/a-most-hid-valaszthatova-tenne-a-vegyes-nemzetiseget-a-nepszamlalasi-iveken
http://www.bumm.sk/belfold/2017/10/05/bugar-bela-a-dennik-n-cikkirojanak-a-magyaroknak-is-van-nevuk
http://www.bumm.sk/regio/2017/10/05/szent-ivany-jozsefrol-szol-a-forum-kisebbsegkutato-intezet-legujabb-ismeretterjeszto-filmje
http://www.bumm.sk/regio/2017/10/05/szent-ivany-jozsefrol-szol-a-forum-kisebbsegkutato-intezet-legujabb-ismeretterjeszto-filmje
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A szlovák nyelvet hiányolta egy magyar képviselő Szímőn 
2017. október 5. – Új Szó 

Az önkormányzati törvényre és a nyelvtörvényre hivatkozva kérte Nagy Lajos, az MKP 

listáján bejutó független képviselő, hogy váltsanak szlovákra. A többségében magyarlakta 

Szímőn az önkormányzati ülést hivatalosan szlovákul megnyitó, majd magyarul folytató Bób 

János polgármesternek felrótta, hogy nem kérte ki a testület véleményét a tanácskozás előtt 

arról, milyen nyelven vitassák meg a programpontokat. 

 

Versmaraton Arany műveivel a Pozsonyi Magyar Intézetben 
2017. október 5. – hirek.sk 

Arany János verseiből, balladáiból tartottak csütörtökön felolvasó maratont a Pozsonyi 

Magyar Intézetben. Az egész napos rendezvény része az Arany János Emlékévnek, és azzal a 

céllal hívták életre, hogy a pozsonyi magyarok újraértelmezzék a költő életművét. 

 

Adán a Damjanich-emlékműnél az aradi vértanúkra emlékeztek 
2017. október 5. – Vajdaság.ma 

Csütörtökön délután ünnepi megemlékezést, koszorúzást és szentmisét tartottak Adán, az 

aradi vértanúk előtt tisztelegve a város központjában elhelyezett Damjanich János-

emlékműnél. A Millecentenáriumi Emlékbizottság, a Vadvirág Hagyományápoló Kör és a 

Vajdasági Magyar Szövetség által szervezett alkalmi műsoron jelen voltak a vajdasági 

szervezetek és az intézmények küldöttei.  

 

Zenta: A helyi közösségi választáson való részvételre kéri a lakosságot a VMSZ 
2017. október 5. – Vajdaság.ma 

Október nyolcadikán, vasárnap minél nagyobb arányban járuljanak az urnák elé, és juttassák 

be a helyi közösségek tanácsaiba a legrátermettebb jelölteket, kérték a község lakosságától a 

Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének illetékesei mai 

sajtótájékoztatójukon. Lőrinc Csongor, a VMSZ zentai községi szervezetének elnöke arról 

beszélt, hogy a helyi közösség a döntéshozatal első lépcsője, egy híd a lakosság és a végrehajtó 

hatalom között, hiszen a polgárok elsősorban a helyi közösségek által juttathatják el 

észrevételeiket az illetékesek felé. 

 

Egymilliárd dinár a vajdasági községek fejlesztésére 
2017. október 5. – Vajdaság.ma, Magyar Szó 

Igor Mirović tartományi kormányfő és Nedeljko Kovačević, a Vajdasági Nagyberuházási 

Igazgatóság vezetője ma átadták az összességében közel egy milliárd dinárról szóló 

szerződéseket azon a városok és községek a képviselőinek, amely települések sikeresen 

pályáztak a nagyberuházási igazgatóságnál. Az eszközöket összesen 21 projekt pénzelésére és 

társfinanszírozására fordították a közlekedési infrastruktúra, a vízgazdálkodás és vízvédelem, 
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http://ujszo.com/online/regio/2017/10/05/a-szlovak-nyelvet-hianyolta-egy-magyar-kepviselo-szimon
http://www.hirek.sk/kultura/20171005190944/Versmaraton-Arany-muveivel-a-Pozsonyi-Magyar-Intezetben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21810/Adan-a-Damjanich-emlekmunel-az-aradi-vertanukra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21807/Zenta-A-helyi-kozossegi-valasztason-valo-reszvetelre-keri-a-lakossagot-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21809/Egymilliard-dinar-a-vajdasagi-kozsegek-fejlesztesere.html
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valamint a helyi és regionális gazdaság fejlesztése terén, a projektek megvalósítása pedig 

hozzájárul majd a tartomány gyorsabb és egyenletesebb fejlődéséhez. 

 

Topolya: Új igazgató a Komgrad élén 
2017. október 5. – Vajdaság.ma 

A legújabb módosítási javaslat elfogadását követően a topolyai önkormányzat ez évi 

költségvetése 1,6 milliárdot tesz ki. A Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat 

élére Domány Dudás Dianát nevezték ki, a Piac közvállalat irányítását pedig egy újabb 

megbízatási időszakra az eddigi igazgatónő, Dragana Ognjenović végezheti. 

 

Változások a hatékonyság érdekében 
2017. október 5. – Magyar Szó 

Tegnap sajtótájékoztatót tartott a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya községi szervezetének 

irodájában Fremond Árpád, a párt községi elnöke. A sajtótájékoztató témái között szerepelt a 

községi költségvetés helyzete, a közelgő helyi közösségi választások, valamint a kinevezésre 

kerülő új tisztségviselők. Fremond hangsúlyozta, a sajtótájékoztatót azért tartotta 

szükségesnek, mert a községi képviselő-testület csütörtöki ülésén olyan személyi változások 

várhatók, amelyek nagyon fontosak a Vajdasági Magyar Szövetség számára Topolya 

községben. 

 

A temerini önkormányzat támogatja a duális képzésre iratkozottakat 
2017. október 6. – Pannon RTV 

A helyi önkormányzat a duális képzés keretében minden olyan első osztályos tanulót támogat, 

aki a temerini Lukijan Mušicki középiskolában fémmegmunkáló szakképesítésre iratkozott 

be. 34 temerini középiskolás tanuló részesül havi 5000 dináros támogatásban. A helyi 

önkormányzat a duális képzés keretében minden olyan első osztályos tanulót támogat, aki a 

temerini Lukijan Mušicki középiskolában fémmegmunkáló szakképesítésre iratkozott be - 

mondta Korana Milanko.  

 

Súlyos tankönyvhiány a kárpátaljai iskolákban 
2017. október 5. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget rendszeresen keresik fel a kárpátaljai magyar 

iskolák könyvtárosai, pedagógusai egy, az iskolai oktatást jelentősen hátráltató problémával: 

nincs elegendő tankönyv több elemi, általános és középiskolai tantárgy oktatásához. Nem 

ritka, hogy az egész osztályra mindösszesen egy-két tankönyv jut valamely tantárgyból, így a 

diákoknak vagy az óra folyamán kell lekörmölniük az anyagot és a házi feladatnak valót, vagy 

óráról órára fénymásolni kell a tankönyv lapjait, hogy a diákok rendesen felkészülhessenek az 

adott tantárgyból. 

 

Miskolci vendégdiákok a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21806/Topolya-Uj-igazgato-a-Komgrad-elen.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3490/vajdasag_topolya/172062/V%C3%A1ltoz%C3%A1sok-a-hat%C3%A9konys%C3%A1g-%C3%A9rdek%C3%A9ben.htm
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/temerini-onkormanyzat-tamogatja-dualis-kepzesre-iratkozottakat
http://karpataljalap.net/?q=2017/10/05/sulyos-tankonyvhiany-karpataljai-iskolakban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/miskolci-vendegdiakok-a-rakoczi-foiskola-felsofoku-szakkepzesi-intezeteben/
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2017.  október 5. – karpatalja.ma 

A Határtalanul! Program keretében 30 diák és az őket kísérő tanárok látogattak el a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe szeptember 

30. -október 3. között. A vendégek a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 

Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumból érkeztek, és négy napot töltöttek 

Beregszászban. 

 

Szent Mihály-nap Újbezdánban 
2017. október 5. – Új Magyar Képes Újság 

Szent Mihály-napi ünnepséget tartottak Újbezdánban, a honvédő háború utáni visszatérés 

20. évfordulója alkalmából. Egy alkalmi műsort követően levetítették a visszatérés utáni első, 

templomukban tartott szentmiséről készült felvételt. Régi magyar hagyomány szerint 

szeptember 29-e Szent Mihály ünnepe. Jelképe hatalmas kardja, amely legyőz minden 

gonoszt, akaratereje is óriási, mint ahogy ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. 

 

A kapcsolattartás és hagyományápolás jegyében telt a Haraszti Őszi Nap 
2017. október 5. – Képes Újság 

A haraszti Dózsa György Magyar Kultúregyesület minden évben Őszi Nap néven tart 

művelődési rendezvényt, mely a szomszédos és távolabbi településekkel való kapcsolat 

erősítését, valamint a magyar hagyományok megőrzését szolgálja. Harasztinak ma valamivel 

több mint 300 lakosa van, ezek jelentős része a református gyülekezetet alkotja. A faluban 

aktív ifjúsági egyesület, nőszervezet, tűzoltóegylet működik, a Dózsa György Magyar 

Kultúregyesület is tevékeny, melynek legjelentősebb rendezvénye, a Haraszti Őszi Nap évek 

óta nagy népszerűségnek örvend a településen. 

 

Laskói paprikafesztivál: túltett minden eddigin 
2017. október 5. – Képes Újság 

Biztosan állíthatjuk, hogy az idei laskói paprikafesztivál minden eddigin túltett a látogatók 

számát illetően, a három nap során mintegy háromezren vettek részt a programokon. Nagy 

volt a kereslet a házilag készült pirospaprika iránt is, amiből bőven volt kínálat, több száz kiló 

fűszerpaprikát „sorakoztattak föl” a standokon a termelők.  

 

 

Elektronikus sajtó 

Határok nélkül 

2017. október 5. – Kossuth Rádió 
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http://www.kepesujsag.com/szent-mihaly-nap-ujbezdanban/
http://www.kepesujsag.com/kapcsolattartas-es-hagyomanyapolas-jegyeben-telt-haraszti-oszi-nap/
http://www.kepesujsag.com/laskoi-paprikafesztival-tultett-minden-eddigin/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-05_18:30:00&ch=mr1
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A román parlament alsóháza 256 nem,  21 igen és 4 tartózkodás mellett 

elutasította azt a törvénymódosítást, amely csökkentette volna a nyelvhasználati 

küszöböt. 

A helyi közigazgatásról szóló törvény RMDSZ által javasolt módosítása értelmében 20 

százalékról 10-re csökkentenék az anyanyelv-használati küszöböt, és egy kedvezményes 

küszöböt is bevezetnének. Ez azt jelenti, hogy azon településeken, ahol valamely nemzeti 

kisebbség számaránya eléri a 10 százalékot, használhatják anyanyelvüket a helyi közigazgatási 

intézményekben, a prefektúrákon. Jelenleg csak azokon a településeken kötelező a nyelvi 

jogok alkalmazása, ahol a kisebbségek számaránya meghaladja a 20 százalékot. 

 

Interjú Korodi Attilával 

Románia a jelenleg hatályos közigazgatási törvény elfogadása után ratifikálta a Kisebbségi és 

Regionális nyelvek Charta-ját, és a parlamenti többséget alkotó szociál-demokratákkal 

együttműködési megállapodást írt alá a magyar képviselőcsoport. A Határok nélkül riportere 

a képviselőház RMDSz frakciójának vezetőjét, Korodi Attilát kérdezte. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem egész napos rendezvénnyel 

ünnepelte az Egyetem Napját 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem egész napos rendezvénnyel ünnepelte az 

Egyetem Napját. Az eseményen egyetemi kitüntetéseket, díjakat adtak át és felavatták a 

marosvásárhelyi Campus új épületszárnyát, valamint egy ökumenikus egyetemi kápolnát.  Az 

új létesítményeket magyar állami támogatásból valósították meg. A Bocskai István díjjal 

kitüntetett  Mezey Barnát, a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem (ELTE) leköszönő  

rektorát, Dávid Lászlót, a Sapientia Egyetem rektorát, Kelemen Andrást az egyetem 

Marosvásárhelyi karának dékánját, Kató Béla református püspököt, és Brendus Rékát a 

nemzetpolitikai államtitkárság munkatársát hallottuk. 

 

Reformáció 500 címmel tudományos szakmai konferencia kezdődött ma a 

Partiumi Egyetemen 

Reformáció 500 címmel tudományos szakmai konferencia kezdődött ma a Partiumi 

Egyetemen. Egész Kárpát-medencéből érkeztek előadók, akik oktatástörténeti, 

neveléstörténeti, könyvtörténeti és teológiai, valamint a partiumi felsőoktatás történetéről 

hallgattak előadásokat. 

 

 

Arany János Felovasó Maratont szervezett a pozsonyi Magyar Intézet 
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Arany János Felovasó Maratont szervezett a pozsonyi Magyar Intézet. A versolvasásba 15 

felvidéki magyar iskola kapcsolódott be, köztük 3 seciális iskola és a Comenius Egyetem 

Magyar Tanszékének hallgatói. A pozsonyi magyar gimnazisták az intézetben, a többiek saját 

iskolájukban olvassák Arany sorait. A versmaratont Ziff Stella kezdte a  Kedves barátom című 

verssel.   

Lendván a Szlovén RTV Magyar Adásainak Szerkesztősége széleskörű 

összefogással két fontos dokumentumfilmet is készített  

Lendván a Szlovén RTV Magyar Adásainak Szerkesztősége széleskörű összefogással két 

fontos dokumentumfilmet is készített. Az egyikben a Szlovénia területén kinyomtatott első, 

történetesen magyar nyelvű könyv létrejöttét mutatják be, a másikban pedig az Alsólendván 

született tenor, Pataky Kálmán élete és pályája körvonalazódik előttünk. A filmek készítőivel  

Szabó Márk beszélgetett. Az összeállításban először Zver Ilonát, a filmek producerét, a 

Szlovén RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettesét halljuk. 

 
 


