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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarország megerősödésével az egész nemzet nyer 
2017. október 6. – MTI, Kormany.hu, Hirado.hu, Magyar Hírlap, MagyarSzo.rs 

Magyarország megerősödésének az egész magyar nemzet a nyertese, hiszen azzal, hogy 

Magyarország erős országgá vált, és a magyar gazdaság stabil növekedési pályára állt, 

nemcsak a Magyarországon élő magyarok, hanem a külhoni magyarok is rendkívüli módon 

meg tudnak erősödni - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

pénteken Szabadkán, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságélénkítő programjának 

nyertes pályázói írtak alá szerződéseket a programot megvalósító Prosperitati Alapítvány 

rendezvényén. Hozzátette: Magyarország megerősödésével Szerbia is erősödik, hiszen a 

támogatott vállalatok Szerbiában tevékenykednek, és ott fizetnek adót. A magyar kormány 

érdeke, hogy Szerbia erős, európai ország legyen, ezért Budapest minden erejével támogatni 

fogja Belgrádot az európai integrációja során. 

 

Potápi: Nem mondunk le egyetlen magyar gyerekről sem 
2017. október 7. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, Gondola.hu, 

Kormany.hu, Hirado.hu, Webrádió, OrientPress, Vajdaság.ma 

Kétszáztizenkét magyar iskola működik a diaszpórában – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton az MTI-nek, miután 

részt vett a Bécsi Magyar Iskola megalakulásának 30. évfordulója alkalmából tartott 

ünnepségen. Az államtitkár telefonon elmondta, az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége 1987-ben hozta létre az iskolát, és mára több mint 200 

gyerek tanul ott. Hozzátette, a tanításon túl közösségépítő munkát is végeznek az iskolában. 

Hangsúlyozta, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a külföldön lévő magyar 

iskolák zavartalanul működhessenek. 

 

Kelemen Hunor Aradon: minden nemzedéknek meg kell vívnia szabadságharcát 
2017. október 6. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga szabadságharcát, a romániai magyar 

közösségnek pedig ma a parlamenti demokrácia eszközeivel kell lehetővé tennie, hogy a 

következő nemzedékek is magyarként élhessenek szülőföldjükön – hangoztatta pénteken 

Kelemen Hunor Aradon. Az RMDSZ elnöke a 13 vértanú tábornok emlékére állított 

Szabadság-szobornál mondott beszédet a nemzeti gyásznapon. Szerinte az ezer éve Erdélyben 

és száz éve Romániában élő magyar közösség úgy tud méltó lenni az aradi vértanúk 

áldozatához, ha a mai kor eszközeivel megvívja nemzedéke szabadságharcát, hogy mindig 

legyen egy következő nemzedék, amely a Szabadság-szobornál emlékezni fog az aradi 

vértanúkra. „Száz éve ennek az országnak vagyunk a polgárai, magyar közösségként itt 

teremtünk értéket, itt éljük életünket – örömmel, bánattal, szenvedéssel és alkotással –, és itt 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/magyarorszag-megerosodesevel-az-egesz-nemzet-nyer
https://mno.hu/belfold/potapi-nem-mondunk-le-egyetlen-magyar-gyerekrol-sem-2420455?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-aradon-minden-nemzedeknek-meg-kell-vivnia-szabadsagharcat
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akarunk maradni a szülőföldünkön, megőrizve nemzeti identitásunkat” – jelentette ki az 

RMDSZ elnöke. 

 

Ukrán oktatási törvény - Szijjártó Péter Ungvárra utazik személyes egyeztetésre 
2017. október 9. – MTI, HVG, Magyar Idők, Híradó, Origo, Blikk, Kárpáatlja.ma 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Ungvárra utazik, hogy személyesen is 

egyeztessen az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos helyzetről - tájékoztatta Menczer 

Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációért és parlamenti 

koordinációért felelős helyettes államtitkára az MTI-t. A miniszter minden lehetséges 

fórumon biztosította a kárpátaljai magyarokat arról: "harcol és harcolni fog azért, hogy a 

diákok a jövőben is magyarul tanulhassanak". 

 

Magyarországi és határon túli magyar alkotmánybírák találkozója 
2017. október 8. – MTI, Pannon RTV 

Szerbiából is volt résztvevő a szegedi találkozón. 

Közös kerekasztal-megbeszélést tartottak Szegeden a magyarországi Alkotmánybíróság 

tagjai, valamint a határon túli magyar alkotmánybírák. A rendezvény témája a tisztességes 

eljáráshoz, különösen az anyanyelv használatához és jogi képviselethez való jog 

alkotmánybírósági gyakorlata volt Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és 

Magyarországon. Szerbiából Korhecz Tamás, a szerb alkotmánybíróság tagja vett részt a 

megbeszélésen. 

 
 

Kelemen Hunor szerint csúnya manipuláció, hogy hivatalos nyelv lenne a 
magyar 
2017. október 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Rossz üzenetnek tartja a közös jövő alakítása szempontjából Kelemen Hunor azt, hogy a 

román pártok még a párbeszédet is elutasították az anyanyelvhasználati jogok bővítéséről; az 

RMDSZ elnöke szerint ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy a „magyarokat szájba verték”. 

Pénteki aradi sajtóértekezletén Kelemen Hunor arra utalt, hogy a képviselőházban szerdán a 

román pártok érdemi vita nélkül elvetették az RMDSZ törvényjavaslatát, amely csökkentené 

azt a lakosságarányt, amely felett egy kisebbség használhatja anyanyelvét a helyi 

közigazgatásban. Az RMDSZ elnöke felhívta a románság figyelmét, hogy a 2018-as 

centenáriumi év után is együtt kell élnie a magyar közösséggel, és rámutatott: a kisebbségek 

identitásának megőrzését szolgáló törvény semmivel sem rövidíti meg a többségi nemzetet. 

 

A dési, ótordai és bánffyhunyadi református templomok is uniós pénzből 
újulnak meg  
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http://www.mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=HUN
http://pannonrtv.com/node/57545
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-csunya-manipulacio-hogy-hivatalos-nyelv-lenne-a-magyar
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-csunya-manipulacio-hogy-hivatalos-nyelv-lenne-a-magyar
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26901
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26901
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2017. október 6. – transindex.ro 

kolozsvári Szent Mihály templom mellett három református templom felújításáról szóló 

szerződést is aláírtak október 4-én – tudta meg a transindex.ro Ilyés Szabolcstól, a 

pályázatokat előkészítő RegioConsult vezetőjétől. Az Észak-nyugati Regionális Fejlesztési 

Ügynökség révén a dési református templom 11 753 049,40 RON (2 653 059 euró), az ótordai 

református templom 8 258 245,07 RON (1 864 163 euró), a bánffyhunyadi református 

templom pedig 10 513 919,81 RON (2 373 345 euró) vissza nem térítendő támogatást kapott 

felújításra európai alapokból. A Regionális Operatív Program 2014-2020 között elérhető 

alapjaiból a kolozsvári Szent Mihály templom 18 016 117,04 RON (4 066 843 euró) 

támogatást kapott. Hamarosan két újabb Kolozs megyei és két háromszéki műemléképület 

felújítására megítélt támogatás szerződését is aláírják.  

 

A labdarúgó-szövetség komolyabban fogja büntetni a rasszista és idegengyűlölő 
megnyilvánulásokat  
2017. október 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke egy, a témával kapcsolatos pénteki 

eseményen bejelentette, hogy a szövetség év végéig kidolgoz egy magatartási kódexet, amely 

szankciókat irányoz elő mindazoknak, akik diszkriminatív, rasszista vagy idegengyűlölő 

kijelentéseket tesznek. Az eseményen jelen volt Cristian Jura államtitkár, a 

Diszkriminációellenes Tanács vezetőségi tagja is, aki azt nyilatkozta, hogy amióta a zömmel 

magyarokból álló szurkolótáborral rendelkező Sepsi OSK bejutott az I. ligába, 

megszaporodtak a rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások a romániai stadionokban. 

 

Csoma: nem mondunk le az anyanyelv-használati küszöb csökkentéséről 
2017. október 6. – maszol.ro 

Száz évvel a gyulafehérvári kiáltvány után illett volna elfogadni a törvény – fogalmazott 

Csoma Botond pénteken arról, hogy szerdán visszautasította a képviselőház az anyanyelv-

használati küszöb csökkentésének törvénytervezetét. Az RMDSZ parlamenti képviselője 

elmondta, elvárták volna, hogy a tervezethez javaslatokat fogalmazzanak meg a román 

pártok, de ez nem történt meg. A bizottsági ülés hangulata is megelőlegezte, hogy mire 

számíthatnak a későbbiekben. Ők elmondták, párbeszédet szeretnének folytatni a román 

társadalommal 2018 küszöbén, de ez a plénumban sem történt meg – tájékoztatott a 

politikus. A Nemzeti Liberális Párttal és a Népi Mozgalom Párttal szemben nem voltak 

elvárásaik a korábbi nacionalista kirohanások tükrében, az ellenzék továbbra is a magyar 

kártyával próbálja gyengíteni a kormánypártok helyzetét. „Ez most is megtörtént, a 

szociáldemokrata pártot és bennünket is azzal vádoltak, hogy a románok jogait szeretnénk 

szűkíteni, történelmi érzékenységeket érintünk a törvénytervezet beterjesztésével” – 

fogalmazott Csoma, aki szerint ezekben a kijelentésekben semmilyen logika nincs. 

 

A katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezetet dolgoz ki az 
RMDSZ 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48941
http://itthon.transindex.ro/?hir=48941
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86907-csoma-nem-mondunk-le-az-anyanyelv-hasznalati-kuszob-csokkenteser-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86910-a-katolikus-gimnazium-ujraalapitasarol-szolo-torvenytervezetet-dolgoz-ki-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86910-a-katolikus-gimnazium-ujraalapitasarol-szolo-torvenytervezetet-dolgoz-ki-az-rmdsz
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2017. október 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ szakértői már dolgoznak a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újraalapításáról 

szóló törvénytervezeten. A jogszabályt még idén el kell fogadnia a parlamentnek, hogy az 

iskola a jövő tanévtől már működhessen – tudta meg a maszol.ro Porcsalmi Bálint ügyvezető 

elnöktől. A politikust annak kapcsán keresték meg, hogy Liviu Pop oktatási miniszter az 

RMDSZ képviselőházi frakciójával tartott találkozója után kijelentette: nem lehet lépni 

katolikus a gimnázium ügyében, amíg nem születik bírósági határozat az iskoláról. Azt is 

kijelentette: ha január közepéig lezárul az iskola ügyében indult per, újra lehet alapítani 

önkormányzati határozattal vagy miniszteri rendelettel. „Ez Liviu Pop álláspontja. A 

véleményével nem tudunk azonosulni, és különösképpen nem is érdekel” – reagált a 

tárcavezető kijelentéseire Porcsalmi Bálint. Emlékeztetett, hogy az oktatási miniszter az 

elmúlt időszakban a marosvásárhelyi iskolával kapcsolatban négy-öt, egymástól eltérő, sok 

esetben egymással ellentétes álláspontra helyezkedett. 

 

Jelkép értékű lett volna az anyanyelv-használati küszöb csökkentése 
2017. október 6. – maszol.ro 

Maros megyében 7132 személyt érintett volna az anyanyelv-használati küszöb – képviselőház 

által elutasított – csökkentése mutattak rá a pénteki sajtótájékoztatójukon az RMDSZ Maros 

megyei képviselői és szenátorai. Vass Levente képviselő közlése szerint Segesvár, Bátos, 

Faragó, Szásznádas, Ratosnya és Héjjasfalva magyar közösségei számára lett volna gesztus 

értékű lépés ahhoz, hogy jobban érezzék magukat, hogy saját városukban/községükben 

otthonosabban mozogjanak. Ez a szám Maros megye több mint 500 ezer lakosságához képest 

elenyésző és a többségi román ajkúakat nem érintette volna hátrányosan – hangsúlyozta a 

képviselő. 

 

A romániai német kisebbség nem támogatja a Minority SafePacket 
2017. október 6. – maszol.ro, MTI, Krónika 

A Romániai Német Demokrata Fórum (FDGR) a kisebbségi kérdés országon belüli 

rendezését szorgalmazza, és a kisebbségek jogállásának a szabályozására egy romániai 

törvény elfogadását javasolja. A német szervezet pénteken kiadott közleményében tudatta: 

elnöksége szeptember 22-i ülésén elemezte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN) arra vonatkozó felkérését, hogy támogassa a nemzeti kisebbségek egyes jogainak 

európai uniós szabályozását javasoló Minority SafePack európai polgári kezdeményezést. A 

fórum ezen elemzés eredményeként megállapította: "a romániai német kisebbség úgy ítéli 

meg, hogy sikeres a Romániában 1989 után alkalmazott kisebbségvédelmi modell, és a 

romániai német kisebbség jogai biztosítottak Románia alkotmánya, valamint a Románia által 

ratifikált nemzetközi egyezmények (Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, Regionális és 

Kisebbségi nyelvek Európai Chartája és mások) által". 

 

Az RMDSZ a szenátusban is fenntartja a közigazgatási törvény módosítását 
2017. október 6. – maszol.ro, Bihari Napló 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86911-jelkep-ertek-lett-volna-az-anyanyelv-hasznalati-kuszob-csokkentese
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86914-a-romaniai-nemet-kisebbseg-nem-tamogatja-a-minority-safepacket
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86916-az-rmdsz-a-szenatusban-is-fenntartja-a-kozigazgatasi-torveny-modositasat
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„Félelemből nem lehet politizálni” – mondta Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő 

pénteken Nagyváradon, leszögezve: az RMDSZ a szenátusban is támogatja helyi közigazgatási 

törvényt módosító javaslatát, amely többek között az anyanyelv-használati küszöb 

csökkentését írja elő, és amelyet elutasított a héten a parlament alsóháza. A politikus 

elmondta, a képviselőházban nem volt érdemi vita a javaslatról, amelynek három fontos 

eleme volt. Az RMDSZ tervezetének cikkelyenkénti megvitatásához el sem jutottak, nem volt 

arról érdemi párbeszéd, érzelmi alapon utasították el. Senki sem javasolt akár egy olyan 

kompromisszumot, hogy például 10 százalék helyett 15 százalék legyen a küszöb. Ez Biharban 

hat települést érintett volna, például Élesdet vagy Tenkét, ahol amúgy is vannak magyar 

feliratok, amelyek semmiféle etnikai feszültséget nem gerjesztenek, ahogy a Nagyvárad 

határian kihelyezett magyar nyelvű helységnév sem – magyarázta a képviselő. 

 

Korodi: kisebbségi kérdésekben sok eredményt most nem lehet elérni 
2017. október 6. – maszol.ro 

Egyértelmű, hogy kisebbségi kérdésekben sok eredményt most nem lehet elérni – mondta a 

Maszolnak Korodi Attila képviselőházi frakvióvezető. A politikust az anyanyelv-használati 

küszöb csökkentése parlamenti elutasításának tanulságairól kérdezték. 

 

Az Új Jobboldal csendesen asszisztált az aradi megemlékezésekhez 
2017. október 6. – maszol.ro 

A szabadságharc nem magyar mártírjairól és a mai nemzedéknek szóló üzenetéről is 

beszéltek a szónokok pénteken Aradon, a vértanú tábornokok emlékére állított Szabadság-

szobornál rendezett megemlékezésen. A hideg, borús időben összesereglett több száz aradi 

magyar megemlékezésén Gheorghe Falcă, a város polgármestere és Arad megye román 

vezetői is tisztelegtek a szabadság eszményéért életüket áldozó mártírok emléke előtt. 

Valamennyi beszéd román, illetve magyar fordítása is elhangzott. A megemlékezésen a 

szélsőségesen nacionalista Noua Dreapta (Új Jobboldal) román szervezet tucatnyi 

szimpatizánsa egy húszméteres román zászlót feszített ki a téren, de nem hangoskodott. 

 

Február végéig meg kell alapítani a katolikus gimnáziumot 
2017. október 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Február végéig kellene megalapítani a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Gimnáziumot ahhoz, hogy a jövő tanévtől önálló intézményként működhessen. Elméletileg 

elég lenne a hátralevő idő, de még egy törvénymódosításra is szükség van ahhoz, hogy 

megszülethessen az a kormányhatározat, amely létrehozná a katolikus iskolát. Magyari 

Tivadar, az RMDSZ ügyvezető elnökségének oktatásügyi felelőse szerint megvan erre a 

lehetőség. 

 

Vasárnaptól ismét Székelyföldön dolgoznak a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat önkéntes orvosai 
2017. október 6. – szekelyhon.ro, MTI, Krónika 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86915-korodi-kisebbsegi-kerdesekben-sok-eredmenyt-most-nem-lehet-elerni
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/86927-az-uj-jobboldal-csendesen-asszisztalt-az-aradi-megemlekezesekhez
https://szekelyhon.ro/aktualis/februar-vegeig-meg-kell-alapitani-a-katolikus-gimnaziumot
https://szekelyhon.ro/aktualis/vasarnaptol-ismet-szekelyfoldon-dolgoznak-a-nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat-onkentes-orvosai
https://szekelyhon.ro/aktualis/vasarnaptol-ismet-szekelyfoldon-dolgoznak-a-nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat-onkentes-orvosai
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Vasárnaptól jövő péntekig ismét székelyföldi településeken végeznek szűrővizsgálatokat, 

vizsgálatokat és gyógykezeléseket a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes 

orvosai – közölte pénteken a szervezet az MTI-vel. 

 

Hős elődök tisztelete – az aradi vértanúkra emlékeztek Sepsiszentgyörgyön 
2017. október 6. – szekelyhon.ro 

Hős elődök, hős fiaivá kelne váljunk – fogalmazta meg az aradi vértanúk tiszteletére 

Sepsiszentgyörgyön szervezett megemlékezésen Szabó Lajos római katolikus kanonok. A 

rendezvény a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, a Székely Mikó Kollégium és a Református 

Kollégium közreműködésével zajlott a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi 

vértanúk emlékére felállított kopjafáknál, illetve az Erzsébet parkban, az 1848-49-es 

honvédemlékműnél.  

 

Háromszéki képviselők tapasztalatai: szószegés és ultranacionalista szónoklatok 
a parlamentben 
2017. október 6. – szekelyhon.ro 

Megdöbbentették a háromszéki RMDSZ politikusokat a román pártok ultranacionalista 

szónoklatai, a párbeszédre való nyitottság teljes hiánya, hogy a románok még „kirakat-

gesztusokra” sem voltak hajlandók a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak bővítésével és a 

szimbólumok használatával kapcsolatos törvénymódosítás kapcsán. Márton Árpád és Benkő 

Erika sepsiszentgyörgyi képviselők külön tartottak sajtótájékoztatót pénteken, ám mind a 

ketten a törvénymódosítás parlamenti elutasítását kommentálták, a tapasztalataikat osztották 

meg. 

 

Rossz alternatíva: elégedetlenek a szülők az egyik speciális ötödikes román 
tankönyvvel 
2017. október 8. – Krónika 

Elégedetlenek a szülők a speciális tanterv alapján a magyar ötödikeseknek összeállított két 

román nyelvű tankönyv egyikével. Úgy tűnik azonban, hogy mindkét kiadvány megfelelő, de 

nem mindegy, hogy melyiket használják az interetnikus és melyiket a tömbmagyar vidékeken.  

 

Még az ősszel elkezdődik a váradi püspöki palota felújítása 
2017. október 8. – Krónika 

Még az ősszel elkezdődik a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítása, amelyre a 

magyar kormány kétmilliárd forintos támogatást biztosított. Ugyanakkor van remény arra, 

hogy Magyarország támogatja a nagyváradi magyarság rég dédelgetett álmát, a Szent László-

szobor felállítását. Többek között ezekről is szó esett Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek 

a nagyváradi római katolikus püspöki palotában tett hétfői magánlátogatásán, ahová a 

Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitójáról érkezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

kíséretében. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hos-elodok-tisztelete-n-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromszeki-kepviselok-tapasztalatai-szoszeges-es-ultranacionalista-szonoklatok-a-parlamentben
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromszeki-kepviselok-tapasztalatai-szoszeges-es-ultranacionalista-szonoklatok-a-parlamentben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rossz-alternativa-elegedetlenek-a-szulok-az-egyik-specialis-otodikes-roman-tankonyvvel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rossz-alternativa-elegedetlenek-a-szulok-az-egyik-specialis-otodikes-roman-tankonyvvel
https://kronika.ro/eklezsia/meg-az-osszel-elkezdodik-a-varadi-puspoki-palota-felujitasa
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Így lehetne „jó román” Kelemen Hunor a PNL egyik alelnöke szerint 
2017. október 8. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Ha az RMDSZ számára fontos ez az ország, nem a Szociáldemokrata Pártot, hanem a Nemzeti 

Liberális Pártot kell támogatnia - üzente Kelemen Hunor szövetségi elnöknek a PNL egyik 

alelnöke. "Nem hallottam Kelemen Hunort üvölteni a fájdalomtól annak láttán, hogy a 2 000 

lej alatti béreket ugyanúgy megadózzák, noha partnereik nem ezt ígérték. Nem láttam az 

RMDSZ-t és Kelemen Hunort sírni, amikor 6 százalékkal nőtt a földgáz és 5 százalékkal a 

villamos energia ára. (...) Hagyják abba az uszítást, a gyűlöletkeltést, mindent, ami a nemzet 

megosztásához vezet. Ha fontos önök számára ez az ország, ne támogassanak egy olyan 

kormányt, amely mélyen az emberek zsebébe nyúl. Támogassák a PNL-t, támogassák 

Romániát, hogy tudjuk megbuktatni ezt az inkompetens kormányt, és akkor elhiszem, hogy 

ön egy jó román" - fogalmazott a PNL alelnöke. 

 

Székelyföldi előnyei is lettek volna a kiterjesztett anyanyelvhasználati jogoknak 
2017. október 8. – szekelyhon.ro 

Az anyanyelvhasználatra is kiterjedő törvénymódosítás kapcsán nem is az elutasítás, hanem a 

magyarellenes hangulatkeltés volt a legbántóbb Sebestyén Csaba székelyudvarhelyi 

parlamenti képviselő számára. Úgy látja, újra kell gondolni az együttműködést a PSD-vel. 

 

Itt épülhet meg az elsők között egy új óvoda a magyar kormány támogatásával 
2017. október 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ünnepélyes keretek között tették le az alapkövét pénteken Erdőszentgyörgyön annak a 

református óvodának, amely az elsők között épülhet meg Erdélyben a magyar kormány 

támogatásával. Összesen négy csoport fog itt működni, lesz köztük bölcsőde is, amelyre nagy 

igény van a Kis-Küküllő menti településen. 

 

Térinstalláció és politikamentesség a megemlékezéseken 
2017. október 8. – szekelyhon.ro 

A tizenhárom aradi vértanú és Batthyány Lajos kivégzésére emlékeztek Székelyföld-szerte 

október 6-án. Székelyudvarhelyen térinstallációt mutattak be, Marosvásárhelyen pedig 

igyekeztek politikamentessé tenni az eseményt. 

 

Tisztújítás a gyergyószéki RMDSZ-ben 
2017. október 8. – szekelyhon.ro 

Tavasz óta Barti Tihamér tölti be az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki tisztségét, 

a héten ugyanakkor megválasztották az ügyvezető elnököt és alelnököket is. A 

gyergyószentmiklósi Köllő Dávid lett az ügyvezető elnök, míg a négy alelnöki tisztséget Gáll 

Szabolcs, Alfalu polgármestere, Márton László Szilárd csomafalvi polgármester, az újfalvi 

Sólyom László és a szárhegyi Ferencz Tihamér helyi RMDSZ-elnök tölti be mostantól. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/86960-igy-lehetne-jo-roman-kelemen-hunor-a-pnl-egyik-alelnoke-szerint
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-elonyei-is-lettek-volna-a-kiterjesztett-anyanyelvhasznalati-jogoknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/itt-epulhet-meg-az-elsok-kozott-egy-uj-ovoda-a-magyar-kormany-tamogatasaval
https://szekelyhon.ro/aktualis/terinstallacio-es-politikamentesseg-a-megemlekezeseken
https://szekelyhon.ro/aktualis/tisztujitas-a-gyergyoszeki-rmdsz-ben
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Többtucatnyi helyszínen emlékeznek meg az aradi vértanúkról a Felvidéken 
2017. október 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Többtucatnyi helyszínen - szinte minden nagyobb magyarok lakta településen – tartottak 

megemlékezéseket a nemzeti gyásznap alkalmából a Felvidéken pénteken, illetve az aradi 

tizenhármak kivégzésének évfordulóját követő hétvégén. A Pozsonyban, Révkomáromban, 

Dunaszerdahelyen, Kassán, Rimaszombatban, Léván, Rozsnyón, Füleken és más 

helyszíneken megtartott, koszorúzással egybekötött ünnepi rendezvényeket többségükben a 

felvidéki magyarság politikai és társadalmi szervezetei, illetve magánszemélyek szervezték. 

 

Megnyíltak a felvidéki gazdaságélénkítő program pályázatai 
2017. október 6. – hirek.sk 

Megnyíltak a felvidéki gazdaságélénkítő program pályázatai, a mezőgazdasági, illetve a kis- és 

közepes vállalkozások pályázataira területenként 2,425 milliárd forint áll rendelkezésre – 

közölte a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. A pályázatokról www.baross-palyazatok.eu 

oldalon lehet tájékozódni, illetve itt lehet beadni a pályázatokat. A kérelmek benyújtására 

október 20-ig van lehetőség, a pályázatokat személyesen is be kell nyújtani a Széchenyi 

Programiroda kijelölt irodáiban. 

 

Rigó felszólította Berényit és Mikušt, hogy álljanak el a jelöltségtől 
2017. október 6. – Új Szó 

Rigó Konrád (Híd) felszólította Berényi Józsefet (MKP) és Tibor Mikušt (független), hogy 

álljanak el a megyefőnöki jelöltségtől. Rigó szerint ezt a Transparency Internationational 

Slovensko (TIS) és az INEKO társadalomkutató-intézet értékelése indokolja, melyen 

Nagyszombat megye elég gyengén szerepelt. Rigó szerint Berényi és Mikuš közvetlenül 

felelősek ezért az állapotért, mert jelenleg is a megye vezetőségének tagjai. 

 

Magyar múltról árulkodó, temetőmentő felmérés Komáromban 
2017. október 6. – hirek.sk 

Újabb fejezetéhez ért a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesület észak-komáromi Egy Jobb 

Komáromért Polgári Társulással és további partnerszervezetekkel közel két évvel ezelőtt 

elkezdett hiánypótló önkéntes tevékenysége: az észak-komáromi református és evangélikus 

temető teljes körű felmérése és dokumentálása, ami mintaprojektként szolgálhat további 

temetők esetében. Az eredményeket jövő héten szakmai tanácskozáson értékelik.  

 

Emléket állítottak Tompa Mihálynak Tornalján 
2017. október 6. – Felvidék Ma 

Miko Attila városi képviselő javaslatára Tompa Mihály nevét vette fel a művelődési központ 

Tornalján. A városnapok keretében domborművet is avattak a papköltő emlékre, akinek idén 

ünnepeljük születése 200. évfordulóját. 

 

„Arad nekünk a magyar Golgota” – megemlékezés Komáromban 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171006155701/Tobbtucatnyi-helyszinen-emlekeznek-meg-az-aradi-vertanukrol-a-Felvideken.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171006121104/Megnyiltak-a-Felvideki-gazdasagelenkito-program-palyazatai.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/06/rigo-felszolitotta-berenyit-es-mikust-hogy-alljanak-el-a-jeloltsegtol
http://www.hirek.sk/itthon/20171005172158/Magyar-multrol-arulkodo-temetomento-felmeres-Komaromban.html
http://felvidek.ma/2017/10/emleket-allitottak-tompa-mihalynak-tornaljan/
http://www.hirek.sk/itthon/20171006211921/Arad-nekunk-a-magyar-Golgota-megemlekezes-Komaromban.html
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2017. október 7. – hirek.sk 

Pénteken késő délután az aradi vértanúkra és a komáromi vár hőseire emlékezett a helyi 

lakosság Klapka György honvédtábornok szobránál, majd az 1849-es vértanúk közeli 

emlékoszlopánál. A Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete, valamint a Jókai 

Közművelődési és Múzeum Egyesület által szervezett megemlékezés fő szónoka Simon 

Szabolcs, a Selye János Egyetem oktatója volt. 

 

Megnyitották a KCSSZ és a Családlánc felvidéki regionális központját 
Pozsonyban 
2017. október 7. – Felvidék Ma 

Újabb közösségi térrel, immár az ötödikkel bővült a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségéhez és a Családlánchoz csatlakozott felvidéki szervezetek hálózata. Pozsonyban 

október 6-án, a Csemadok székházban a Szövetség a Közös Célokért Pozsonyi Központi 

Irodájában nyitották meg azt a regionális központot, amely a KCSSZ és a Családlánc felvidéki 

tagszervezetei számára biztosítja, hogy a közösségi munka magasabb színvonalú és 

összehangoltabb legyen. 

 

Bugárék bekeményítenek: A Most-Híd hazug, lejárató kampányának a célja 
Berényi szerint, hogy ne lehessen magyar megyeelnök Nagyszombat megyében 
2017. október 8. – Körkép 

Pénzt, energiát, nem kímélve vegyespárti magyarok dolgoznak a minél rosszabb magyar 

megyei eredmény érdekében. A magyarok körében egyszer már csatát nyert Berényi József 

(MKP) megyefőnök-jelölt attól tart, a Most-Híd által ellene folytatott hazug lejáratókampány 

csökkentheti a magyar választók körében a választási részvételt. Bugár Béláéknak így egyetlen 

céljük lehet: minimalizálni az esélyes magyar jelölt esélyeit. 

 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint figyelni kell a döntéseinkre, 
hogy meg tudjuk őrizni identitásunkat 
2017. október 6. - MTI 

Oda kell figyelnünk arra - különösen a jövő évben -, hogyan alakulnak a döntéseink, hogyan 

tudjuk megőrizni magyarságunkat, nyelvünket, hitünket és erőnket - hangsúlyozta Hajnal 

Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke pénteken Eleméren, az aradi 

vértanúk emléknapja alkalmából szervezett központi vajdasági ünnepségen. Hozzátette, a 

délvidéki magyarságnak arra kell törekednie, hogy úgy őrizze meg identitását, hogy a 

következő nemzedékek olyan büszkék legyenek a most élőkre, mint mi vagyunk az aradi 

vértanúkra. A vajdasági magyarság legfontosabb érzése ezen az emléknapon, hogy a mártírok 

helytállást, áldozatot, a haza védelmét és magyarságuk megőrzését hagyták hátra emlékül, és 

annak ellenére, hogy sokféle nemzetiségűek voltak, amikor áldozatot kellett vállalni a hazáért, 

magyarként cselekedtek. "Nekünk itt, a magyar végeken ma ennél fontosabb küldetésünk 

nem lehet" - szögezte le az MNT elnöke. 
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http://felvidek.ma/2017/10/megnyitottak-a-kcssz-es-a-csaladlanc-felvideki-regionalis-kozpontjat-pozsonyban/
http://felvidek.ma/2017/10/megnyitottak-a-kcssz-es-a-csaladlanc-felvideki-regionalis-kozpontjat-pozsonyban/
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/10/08/bugarek-bekemenyitenek-a-most-hid-hazug-lejarato-kampanyanak-a-celja-berenyi-szerint-hogy-ne-lehessen-magyar-megyeelnok-nagyszombat-megyeben
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/10/08/bugarek-bekemenyitenek-a-most-hid-hazug-lejarato-kampanyanak-a-celja-berenyi-szerint-hogy-ne-lehessen-magyar-megyeelnok-nagyszombat-megyeben
file://///gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/PattermanR.v2/Desktop/A%20vajdasági%20Magyar%20Nemzeti%20Tanács%20elnöke%20szerint%20figyelni%20kell%20a%20döntéseinkre,%20hogy%20meg%20tudjuk%20őrizni%20identitásunkat
file://///gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/PattermanR.v2/Desktop/A%20vajdasági%20Magyar%20Nemzeti%20Tanács%20elnöke%20szerint%20figyelni%20kell%20a%20döntéseinkre,%20hogy%20meg%20tudjuk%20őrizni%20identitásunkat
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Helyi közösségi választásokat tartanak ma Zenta Községben 
2017. október 8. - Pannon RTV 

A városban és a községhez tartozó falvakban is urnák elé járulnak a szavazópolgárok. 

Reggel hét órakor nyitották meg kapuikat a szavazóhelyiségek Zentán. A településen három 

helyen szavaznak, a Központ-Tópart, a Tiszapart-Alvég, valamint a Kertek Helyi 

Közösségben. Kalmár Béla, Zenta: „Reméljük, hogy lendíteni fogunk a jövő alakulásán. Nem 

tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, de bízom benne, hogy szebb és jobb lesz a jövőnk.” 

 

Újabb magyarországi befektetések Szerbiában? 
2017. október 7. – Pannon RTV 

Magyarországi cégek újabb szerbiai befektetéseiről is szó lesz a magyar-szerb gazdasági 

vegyes bizottság következő ülésén, amelyet október közepén tartanak. A témákról Szijjártó 

Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett Goran Knežević szerb gazdasági 

miniszterrel. A tárcavezetők lesznek az október 16-án kezdődő kétnapos ülés elnöklői. A 

lehetséges befektetések mellett a napirendi pontok között szerepel még egy közös határátkelő 

kérdése is - áll a szerbiai Gazdasági Minisztérium közleményében. 

 

A Magyar Konyha Napjai Székelykevén 
2017. október 8. - Pannon RTV 

Több százan voltak kíváncsiak a magyar ízekre. 

Negyvenkét üstben főzték az ételkülönlegességeket a székelykevei Magyar Konyha Napjain. A 

bográcsosokon kívül egyéb finomságok között is válogathatott a több száz vendég. A vadászok 

sortüzével kezdődött a főzés a dél-bánáti Székelykevén, a tizedik Magyar Konyha Napjain. A 

vendégek zeneszó mellett várták a szakácsok munkájának eredményét. Magyarországról több 

mint száz vendég érkezett, és természetesen itt voltak a székelyföldiek is. 

 

Havi 6000 dináros ösztöndíjra pályázhatnak a temerini egyetemisták 
2017. október 8. – Pannon RTV 

A helyi önkormányzat minden olyan állami költségen tanuló hallgatót támogat, akik az előző 

tanévet legalább 8,5-ös átlaggal zárták le az állami egyetemek bármelyikén – mondta Korana 

Milanko. A községi tanács oktatással megbízott tagja hozzátette, hogy a helyi vezetés éves 

szinten 2 millió dinárt különít el erre a célra. Legfiatalabbként a másodéves hallgatók 

pályázhatnak, egészen a hatodévesekig, de még a mester képzés hallgatói is átadhatják 

kérelmeiket. Feltétel, hogy a kérelmezők legalább egy éve szerbiai állampolgárok és temerini 

lakosok legyenek.  

 

Közös projektek a szerb és a tartományi kormány munkájának fókuszában 
2017. október 6. – Vajma.info 

A szerb és a vajdasági kormány figyelmének középpontjában mindenképpen a megkezdett 

projektek, valamint az öntözőrendszerek befejezése áll, jelentette ki ma Ana Brnabić 
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http://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/helyi-kozossegi-valasztasokat-tartanak-ma-zenta-kozsegben
http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/ujabb-magyarorszagi-befektetesek-szerbiaban
http://pannonrtv.com/rovatok/erdekes/magyar-konyha-napjai-szekelykeven
http://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/havi-6000-dinaros-osztondijra-palyazhatnak-temerini-egyetemistak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21820/Kozos-projektek-a-szerb-es-a-tartomanyi-kormany-munkajanak-fokuszaban.html
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kormányfő. „Szerbia az öntözőrendszerek tekintetében szégyenteljes késésben van, s örülök, 

hogy végre sikerült 14 projektet elkezdenünk ezzel kapcsolatban. Hihetetlen, 

megengedhetetlen és felelőtlen dolog, hogy eddig mindössze a földek három százaléka volt 

ellátva öntözőrendszerrel” – hangsúlyozta a miniszterelnök a szerb és a tartományi kormány 

együttes ülését követően. 

 

Magyarkanizsa: Ma is példaértékű az aradi vértanúk áldozatvállalása 
2017. október 6. – Vajma.info 

Magyarkanizsán pénteken délután emlékeztek az aradi vértanúkra. A helyiek az aradi 

vértanúk nagytemetőben lévő, fából faragott domborművénél, rótták le tiszteletüket az aradi 

tizenhárom emléke előtt. A domborművet a tavalyi oromhegyesi Nemzetközi Fafaragó Tábor 

résztvevői készítettek. Az esemény a Himnusszal vette kezdetét, amelyet a Cifraszűr 

Vegyeskórus előadásában hallhattak a megemlékezés résztvevői. Egyházi megemlékezést 

Zapletán Géza esperes plébános tartott, majd Kávai Szabolcs, a Községi Tanács oktatási 

megbízottja, történelemtanár mondta el alkalmi beszédét. 

 

Nagybecskerek: Öt református egyházmegye találkozója 
2017. október 8. – Vajma.info 

Nagybecskereken tartották meg tegnap a történelmi Békés-Bánáti Református egyházmegyék 

utódegyházmegyéinek V. találkozóját, amelyet a reformáció 500. évfordulója jegyében 

szerveztek. A találkozónak mintegy hétszáz részvevője volt, közöttük az egyházmegyék 

elöljárói, és az aradi, békési, csongrádi, temesvári és nagybecskereki református 

egyházmegyékből a gyülekezetek tagjai. A rendezvénynek két helyszíne volt, mégpedig a 

nagybecskereki Kultúrközpont, illetve a református templom, meg a templomkert. 

 

Soron kívüli közgyűlést tartott az új ukrán oktatási törvény miatt a KMPSZ 
Beregszászon 
2017. október 7. – MTI, karpatalja.ma, origo.hu, pestisracok.hu, Kárpátalja 

Az új ukrán oktatási törvény elfogadása után előállt helyzetet vitatta meg, és az ukrán állam 

vezetőinek, illetékes hatóságainak, valamint az európai uniós szervezeteknek címzett 

nyilatkozatot fogadott el soron kívüli közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) szombaton Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában komoly biztonsági intézkedések mellett megtartott közgyűlésen elmondott 

beszédében Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke azt hangsúlyozta: az ukrán parlament által 2017. 

szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás 

lefejezésével megszünteti a magyar pedagógusok munkáját, és agóniára ítéli a kárpátaljai 

magyar közösséget. Az oktatási törvény valóságos merénylet az ukrajnai magyar kisebbség 

ellen - tette hozzá, megjegyezve, hogy a jogfosztó törvény elfogadását az ukrán médiában 

három éve folyó, az országos közvéleményt a kárpátaljai magyarok ellen hangoló 

pszichológiai nyomásgyakorlás előzte meg. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21818/Magyarkanizsa-Ma-is-peldaerteku-az-aradi-vertanuk-aldozatvallalasa-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21822/Nagybecskerek-Ot-reformatus-egyhazmegye-talalkozoja.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/legyen-beke-szabadsag-egyetertes-soron-kivuli-kozgyulest-tartott-a-kmpsz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/legyen-beke-szabadsag-egyetertes-soron-kivuli-kozgyulest-tartott-a-kmpsz/
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Perényi Zsigmond szobránál emlékeztek meg Kárpátalján 
2017. október 6. – MTI, hirado.hu 

Kárpátalja magyarsága hagyományosan Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmondnak, Ugocsa 

vármegye mártírhalált halt főispánjának a szobránál tartotta központi megemlékezését az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. A pénteki rendezvény ünnepi szónoka, 

Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

Perényi Zsigmondra emlékezve hangsúlyozta: "emlékeztetnünk kell mindenkit, hogy az 

európai nemzetek között természetes jogunk megvédenünk magyarságunkat, keresztény 

gyökereinket, édes anyanyelvünket. Ez a mi ezredéves örökségünk, ezért éltek, haltak 

elődeink, ezért szakadtak meg a hű keblek a Kárpátok között." 

  

Ukrajna szerint kedvezően ítélik meg az Európa Tanácsban az új oktatási 
törvényt 
2017. október 6. – MTI, hirado.hu 

Az Európa Tanács (ET) szakértői pozitívnak tartják az ukrajnai oktatási reformot - jelentette 

ki pénteken a Twitteren Dmitro Kuleba, Ukrajna állandó képviselője az ET-ben, hozzátéve, 

hogy a Velencei Bizottság értékelése még nem készült el a törvénynek a nemzeti 

kisebbségeket érintő 7. cikkéről. A tisztségviselő bejegyzésben beszámolt arról, hogy pénteken 

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter találkozott Thorbjorn Jagland ET-főtitkárral. Kuleba 

tudatta: a miniszter elmagyarázta az oktatási reform lényegét, és "minden kérdésre kimerítő 

választ adott". "Partnereinknek csökkenteniük kell a retorika mértékét" - fűzte hozzá a 

diplomata. 

  

Az ET főtitkára osztja Magyarország aggodalmait 
2017. október 6. – MTI, gondola.hu, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

Az Európa Tanács (ET) főtitkára osztja Magyarország aggodalmait az ukrán oktatási törvényt 

illetően. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által az MTI-hez pénteken eljuttatott 

levélben Thorbjorn Jagland azt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek: úgy 

tűnik, hogy az új ukrán oktatási törvény a korábbiakhoz képest kevésbé kedvező feltételek 

mentén biztosítja a nemzeti kisebbségi nyelvi oktatást Ukrajnában. A főtitkár közölte: 

aggodalmait jelezte az ukrán hatóságoknak, és elmondta a miniszteri bizottság szeptember 

27-i ülésén is. A főtitkári fellépés eredményeként Ukrajna kéri a Velencei Bizottság 

véleményét a törvényről - emlékeztetett. 

  

A jelen sokkal tartozik a múltnak – Az aradi vértanúkra emlékeztek a Felsőfokú 
Szakképző diákjai 
2017. október 7. – karpatalja.ma 

Színvonalas, s egyben megható műsorral emlékeztek meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) Felsőfokú Szakképzési Intézetének diákjai a főiskola 
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https://www.hirado.hu/2017/10/06/perenyi-zsigmond-szobranal-emlekeztek-meg-karpataljan/
https://www.hirado.hu/2017/10/06/ukrajna-kedvezoen-iteli-meg-az-et-az-uj-oktatasi-torvenyt/
https://www.hirado.hu/2017/10/06/ukrajna-kedvezoen-iteli-meg-az-et-az-uj-oktatasi-torvenyt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukrajna-szerint-kedvezoen-itelik-meg-az-europa-tanacsban-az-uj-oktatasi-torvenyt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-jelen-sokkal-tartozik-a-multnak-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-a-felsofoku-szakkepzo-diakjai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-jelen-sokkal-tartozik-a-multnak-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-a-felsofoku-szakkepzo-diakjai/
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átriumában október 6-án. A rendezvényt Kudlotyák Krisztina, a Szakképzési Intézet magyar 

szakos tanára nyitotta meg. 

  

Az aradi vértanúkról emlékeztek meg Beregardóban 
2017. október 7. – karpatalja.ma 

Nemzeti gyásznapunk alkalmából megemlékezést tartott a KMKSZ Beregszászi 

Alapszervezete október 6-án a beregardói Perényi-kastély udvarán. Nemcsak az aradi 13-ról 

emlékeztek meg ezen az eseményen, hanem a Beregardón született és nevelkedett vértanúról, 

báró Perényi Zsigmondról is, aki szintén életét áldozta hazájáért. 

 

30 éves a Bécsi Magyar Iskola 
2017. október 7. – Volksgruppen  

Nagyszabású jubileumi rendezvénnyel ünnepelték szombat délelőtt a Bécsi Magyar Iskola 30 

éves fennállását a diákok, tanáraik, volt diákok és meghívott vendégeik a bécsi Magyar 

Nagykövetség márványtermében. A magyar népcsoport délutáni illetve hétvégi iskoláját az 

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tartja fenn. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. október 6. – Kossuth Rádió 

 

Az aradi 13 vértanúért, a Pesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökért, és minden 

mártírért szol a harang ma Kárpát-medence szerte, akik a magyar szabadság és az igazság 

iránti meggyőződésből vállalták a harcot és a halált. Több száz kivégzett vagy nehéz börtönre 

ítélt emberért. 168 éve kezdődött a magyar forradalom és szabadságharc utáni megtorlás 

legvéresebb hulláma. Nemzetpolitikai magazinunkban a Kárpát-medencei megemlékezések 

néhány helyszínéről jelentkeznek tudósítóink. 

 

Megemlékezés Aradon 

Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc céljait állították párhuzamba az 

erdélyi magyarság mai kisebbségi jogi törekvéseivel Aradon. Az aradi megemlékezést a 13 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/az-aradi-vertol-emlekeztek-meg-beregardoban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2870888/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-06_18:30:00&ch=mr1
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vértanú emlékművénél, Zala György monumentális kompozíciójánál, a Szabadság-szobornál 

tartották.  

 

Nagyszőlősön emlékezett Kárpátalja magyarsága 

Kárpátalján a megemlékezést Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmond szobránál rendezték. Az 

egykori ugocsai főispán a szabadságharc idején az országgyűlés felsőházának elnöke volt. Ő is 

aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezért az osztrák hatóságok kivégezték. Elsőként Román 

Istvánt, a Szabolcs-Szatmár-Megyei kormányhivatal vezetőjét halljuk. 

 

Megemlékezés Nagyváradon és Temesváron 

Nagyváradon Szacsvay Imre mártír jegyző szobránál, illetve, a nagyváradi születésű Nagy 

Sándor József emléktáblájánál emlékezett az aradi 13-ra.  

 

"A magyar szabadság szentjei" címmel tartott emlékrendezvényt az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete 

"A magyar szabadság szentjei" címmel tartott emlékrendezvényt az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács Maros megyei szervezete a marosvásárhelyi, Bolyai téri unitárius templomban.  Az 

eseményen történelmi előadással, verses-zenés műsorral tisztelegtek a vértanúk emléke előtt. 

Elsőként Cseh Gábort, a rendezvény főszervezőjét halljuk. 

 

Hagyományosan az evangélikus temetőben, Jeszenák János és Rázga Pál 

vértanúk sírjánál koszorúztak a pozsonyi magyarok 

Hagyományosan az evangélikus temetőben, Jeszenák János és Rázga Pál vértanúk sírjánál 

koszorúztak a pozsonyi magyarok. Megemlékeztek a 13 pozsonyi vértanúról is. Haják Szabó 

Mária összeállítása. 

 

Csütörtökön a nagybecskereki székesegyházban emlékeztek az aradi 

vértanúkra   

Csütörtökön a nagybecskereki székesegyházban emlékeztek az aradi vértanúkra Légy híve 

rendületlenül c. hangversennyel.  A koncert előtt történelmi összefoglaló hangzott el, majd 

Lázár Vilmos, aradi vértanú emléktáblájánál elhelyezték a kegyelet virágait.  

 

Határok nélkül 

2017. október 7. – Kossuth Rádió 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-07_18:30:00&ch=mr1
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Konferencia Székely népi és iskolai színjátszás címmel  

A Pro Énlaka Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a Pécsi Tudományegyetem 

Régészeti Tanszéke és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Székely népi és 

iskolai színjátszás címmel szervezett konferenciát Énlakán szeptember utolsó napjaiban. 

A háromnapos szakmai rendezvényen több mint húsz hazai, anyaországi, délvidéki előadó 

értekezett a témáról, néprajzkutatók, történészek, irodalomtörténészek, szociológusok, 

művelődésszervezők. A szakmai előadásokat erdőszentgyörgyi, etédi, kőrispataki, rugonfalvi, 

sepsiszentgyörgyi, székelykeresztúri és szentegyházi színjátszó csoportok előadásai követték. 

A következő 30 percben a három nap eseményeiből hallhatnak válogatást, a teljesség igénye 

nélkül. 

 

Határok nélkül 

2017. október 7. – Kossuth Rádió 

 

Történetek és anekdoták a 13 aradi vértanúról 

A 13 ágú eperfától a Szabadságszoborig. Danmjanich szekerétől, a Haynau seprűnyeléig. 

Történetek és anekdoták a 13 aradi vértanúról. Vagy 17-ről? 

Történelmi sétára hívjuk Önöket a Magyar Golgotára. Kossuth Lajos nevezte így Aradot, ahol 

1849-ben utolsó ülését tartotta a magyar forradalmi kormány, amelynek közelében - 

Világoson - tették le a fegyvert a honvéd seregek, és amely a szabadságharc megtorlásának a 

véres helyszíne. 

 

Térkép 

2017. október 7. – Duna World 

 

Több mint 20 éve végez karitatív-civil tevékenységet Kárpátalján a Máltai Szeretetszolgálat 

beregszászi kirendeltsége. A szolgálat alapvető célja a Máltai Lovagrend jelmondata határozza 

meg: A hit védelme és az elesettek megsegítése”. Évente több ezer rászoruló vagy nehéz 

körülmények között élő családot támogatnak, lehetőségeikhez mérten az élet minden 

területén. A szervezet adományokból tartja fenn magát, munkáját pedig önkéntesek segítik.  

 

Adománygyűjtési akciót indított az ökumenikus segélyszervezet is Kárpátalján a nehéz anyagi 

körülmények között élők megsegítésére. Az ő programjukat a beregszászi jótékonysági 

félmaraton zárta, amelyet harmadik alkalommal szerveztek meg a Beregszászhoz közeli 

Makkosjánosiban. A kezdeményezéssel a Segélyszervezet a segítségnyújtás fontosságára hívta 

fel a figyelmet.   

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-08_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-10-07-i-adas/
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A 168 éve mártírhalált halt Aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án a Kárpát-medence 

számos településén. A kárpátaljai magyarok évről évre Nagyszőlősöm gyűlnek össze, 

hagyományosan a Perényi Zsigmond Szakközépiskolában. Az iskola 1848-49-es 

szabadságharcban vértanúhalált halt névadójának szellemi örököseként idén is méltó 

helyszíne volt az október 6-i események emlékére megrendezett ünnepségnek. 

 

Székelyudvarhelyen is megemlékeztek az Aradon kivégzett 13 magyar tábornokról. A 

megemlékezés központi eleme és egyben újdonsága is Berzei Imre szobrászművész alkotása 

volt, mégpedig egy, az Aradi vértanúkat idéző installáció.  

 

A Szilágyságban mindennapos küzdelem folyik az asszimiláció ellen, pedig néhány évszázada 

még fejedelmi székhely volt. Szilágysomlyó nemcsak a magyar, de a lengyel 

történelemkönyvekben is szerepel, hiszen itt született Báthory István erdélyi fejedelem, 

Lengyelország királya. A gazdag történelmi örökséget próbálja továbbvinni a Báthory István 

Alapítvány a térség legnagyobb kulturális és közösségépítő rendezvényével, a Báthory-

napokkal.   

 

Gandi gyalogolt, Foprest Gump futott, Zelei József pedig két keréken járja a világot a béke 

üzenetével. Öt kontinens 73 államán keresztül több mint hetvenezer km-t kerekezett az 

elmúlt 14 év alatt. Hol koszorúz, hol fát ültet, világháborús hősöknek állit, emléket, magyar 

földet visz a nyughelyükre, mostani útján pedig kopjafát állított a szardíniai Szamár-szigeten 

a hősi halált halt magyar katonák emlékére.  

 

Felvidéken az Alsó-Ipoly menti térség a leszakadók közé és alacsony jövedelműek csoportjába 

tartozik, aki csak teheti más térségben vagy külföldön vállal munkát. Kevés a jól működő, 

piacképes családi vállalkozás is, ebben a tekintetben az Ipolyszakállosi Németh család kivétel, 

hiszen ők már több mint két évtizede vállalkozók, és az elmúlt években a különböző 

pályázatoknak köszönhetően jelentős beruházásokkal tudták fejleszteni üzemüket.  

 

Kakaóval és kaláccsal, kézműves programokkal, koncerttel és táncelőadással is várták a 

Magyarság Házába az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és Délvidék több településéről meghívott 

gyermekeket, hogy együtt ünnepelhessék a Magyar Népmese Napját. A nagy mesemondó, 

Benedek Elek születésnapját ünneplő gyereksereg megnézette a rendezvény kiemelt 

vendégének, a Székelyföldi legendárium csapatának a legújabb rajzfilmét és a székely 

gyereket Budapesten is bemutatták településeik legendáit.  
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Öt kontinens 

2017. október 7. – Duna World 

 

Több int nyolc évtizede hozták létre és manapság is 200 aktív taggal büszkélkedhet a Szent 

Péter és Pál Kulturális Egylet New York-i szervezete, amelyet Szentpéterfáról elszármazott 

magyarok alapítottak. A tagok a szervezet megalakulása óta szoros kapcsolatban vannak 

szülőföldjükkel, és amiben tudják, segítik a Vas megyei települést. Volt, hogy 

tűzoltófecskendőre gyűjtöttek, volt, hogy a falu 1291-ben épült templomának renoválására és 

új orgona felalítására adakoztak. Tavaly a Minnesotában lés Michiganben élő magyarok 

adományából egy földgömböt állítottak fel, idén pedig az Értékek Háza megnyitásában 

segítettek.  

 

Zenés flashmobbal emlékeztek meg Bartók Béla halálának évfordulójáról a londoni South 

Kensington állomáson. A rögtönzött koncert egy hosszú távú projekt része, hiszen a 

zeneszerző életútjáról, Bartók nyomában címmel dokumentumfilm készül.  

 

 Buenos Aires-ben lépett fel a hétvégén a Regős néptáncegyüttes és a Tilinkó 

gyermektánccsoport. A műsor nagy sikert aratott a magyar és a spanyol ajkú közönség 

körében is.  

 

Idén 21. alkalommal rendezték meg az Egyesült Államokban az Árpád kupa labdarúgó 

bajnokságot, most először a San Francisco-i öböl környékén. Nyolc focicsapat állt ki a 

Stanford Egyetem melletti pályára és két napon keresztül csak magyar szurkolók hangját 

lehetett hallani. Vendégjátékosként jelen volt Lisztes Krisztián és Vincze Ottó egykori magyar 

válogatott labdarúgók. A résztvevők szerint ezen a kupán mindenki nyert.  

 

Félévszázados fennállását ünnepli egy magyar néptánccsoport Ausztráliában. A Keszkenő 

néptáncegyüttes 50 éve azért alakult, hogy a külhoni magyaroknak legyen lehetőségük 

találkozni és együtt ápolni kultúrájukat. Az együttesben idősek és fiatalok adóznak 

szenvedélyüknek és a tánc nyelvén mutatják meg mindenkinek, hogy az anyaországtól több 

ezer kilométerre is lehet büszkén őrizni hagyományainkat.   

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-10-07-i-adas/

