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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Be kell töltenünk azt a teret, ami nekünk adatott 
2017. október 14. – MTI, kormany.hu, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro 

A "nekünk adatott" tér betöltésére buzdított Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi sportcsarnokban szombat délután 

tartott ünnepi istentiszteleten. A Marosvásárhely körüli négy református egyházmegye közös 

ünnepi rendezvényére több ezer ember vonult át a városon a vártemplomból a 

sportcsarnokba. A miniszter a marosvásárhelyi felvonulás örömét idézve kijelentette: "Az a 

dolgunk, hogy betöltsük azt a teret, ami nekünk adatott, azt az otthont, ami nekünk a 

Mindenható által kijelöltetett. Mert ha mi nem töltjük be, akkor betöltik mások, és valami 

olyan fog hiányozni ebből az európai világból, amit csak mi tudunk adni". 

 

Kálvineum-avatás Zilahon „egy megrendítő, de mégis örömteli harc” után 
2017. október 15. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Kormany.hu 

Zilah város református magyarsága hetven évvel a felépítése után vehette igazán birtokba a 

Kálvineum oktatási és művelődési központot és kollégiumot. A második világháború idején 

nagy erőfeszítések árán, közadakozásból felépített épületet egy évvel az átadása után 

államosították, részleges visszaszolgáltatására és birtokba vételére a magyarságnak 2011-ig 

kellett várnia. A magyar állam támogatásával felújított épületet vasárnap avatták fel. Balog 

Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az épület felavatása alkalmából tartott hálaadó 

istentiszteleten megrendítőnek, fájdalmasnak, de mégis örömtelinek nevezte a zilahi 

magyarság harcát. 

 

Szatmárnémetiben átadták a Hám János római katolikus iskola szakoktatási 
részlegét 
2017. október 13. – MTI, maszol.ro, szatmar.ro,Webrádió 

Szatmárnémetiben pénteken átadták a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumnak a 

magyar állam támogatásával kialakított szakoktatási részlegét. A partiumi város iskolája a 

szeptemberben kezdődött tanévtől indított közélelmezés-turizmus, és elektronikai műszerész 

szakosztályt. A szakmunkásokat duális oktatási rendszerben képző iskola épületének a 

felújítását és felszerelését 89 millió forinttal támogatta a magyar állam. Az átadó ünnepség 

után érkezett a helyszínre - egyenesen Isztambulból - Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, aki az ünnepi fogadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar 

nemzetpolitika az elmúlt kormányzati ciklusban immár a szülőföldön való boldogulást tűzte 

ki célul. Ezt a célt pedig a szakképzés megerősítése és a határon túli magyar 

gazdaságfejlesztési programok szolgálják. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/be-kell-toltenunk-azt-a-teret-ami-nekunk-adatott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kalvineum-avatas-zilahon-begy-megrendito-de-megis-oromteli-harcr-utan
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87242-szatmarnemetiben-atadtak-a-ham-janos-romai-katolikus-iskola-szakoktatasi-reszleget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87242-szatmarnemetiben-atadtak-a-ham-janos-romai-katolikus-iskola-szakoktatasi-reszleget


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. október 16. 
2 

Újraválasztották Tőkés Lászlót az EMNT elnökének 
2017. október 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Újraválasztották elnöknek Tőkés László európai parlamenti képviselőt az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozsváron rendezett küldöttgyűlésén. A szombati rendezvényen 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kapta a szervezet Kós Károly-díját. A 

megjelent küldöttek áttekintették az elmúlt időszak főbb közéleti eseményeit, meghallgatták 

az elnöki, ügyvezető elnöki beszámolókat, valamint az EMNT Demokráciaközpontok 

honosítási munkájáról szóló összefoglalót.   Ezt követően a jelenlévő 95 küldött megerősítette 

tisztségében – és a következő két évre is bizalmáról biztosította – Tőkés László volt 

királyhágómelléki püspököt. Az EMNT elnökének jelölésére a küldöttgyűlés Sándor 

Krisztinát, a szervezet ügyvezető elnökét is megerősítette tisztségében, aki a következő két 

évben is ügyvezető alelnöki minőségében látja el feladatát.   

 

Szilágyi Péter: 2017 végéig egymillióra nő az új magyar állampolgárok 
lélekszáma  
2017. október 16. – MTI, hirado.hu, 444.hu, Index, Webrádió  

2017 végéig egymillióra nő az új magyar állampolgárok lélekszáma - tájékoztatta vasárnap az 

MTI-t Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki 

a Clevelandben élő magyarságnál tesz látogatást. A helyettes államtitkár a Regionális 

Diaszpóra Tanács clevelandi értekezletén vett részt. Tájékoztatta a tanácskozás résztvevőit a 

magyar kormány 2010 óta folytatott nemzetpolitikájának részleteiről és eddigi 

eredményeiről, valamint az új lehetőségekről. A többi között például arról is, hogy már 2018 

elejétől igényelhető pályázati támogatás a hétvégi magyar iskolákhoz. A helyettes államtitkár 

örömmel nyugtázta azt is, hogy 2017 végéig egymillióra gyarapszik az új magyar 

állampolgárok lélekszáma. 

 

Grezsa István: Második szakaszába lép a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program 
2017. október 13. – MTI, hirek.sk, Webrádió 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemét közel 21,5 milliárd forinttal 

támogatja a kormány, a program folytatásaként 77 új óvoda épül és 217 intézményt újítanak 

fel - mondta Grezsa István kormánybiztos pénteken Nagymegyeren, a felvidéki magyar 

polgármesterek és képviselők VII. Önkormányzati Szabadegyetemén. Felvidék a program 

második ütemében 5,4 milliárd forint támogatásban részesül, így 11 új óvoda épül és 95 

intézményt újítanak fel - ismertette a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosa. 

 

Szili Katalin: az Európai Uniónak különbséget kell tenni az őshonos és a 
bevándorolt kisebbségek között 
2017. október 13. – MTI 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujravalasztottak-tokes-laszlot-az-emnt-elnokenek
https://www.hirado.hu/2017/10/16/szilagyi-peter-2017-vegeig-egymilliora-no-az-uj-magyar-allampolgarok-lelekszama/
https://www.hirado.hu/2017/10/16/szilagyi-peter-2017-vegeig-egymilliora-no-az-uj-magyar-allampolgarok-lelekszama/
http://www.hirek.sk/belfold/20171013131914/Grezsa-Masodik-szakaszaba-lep-a-Karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171013131914/Grezsa-Masodik-szakaszaba-lep-a-Karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program.html
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Mivel az Európai Unió polgárainak tíz százaléka az őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozik 

és öt százalékuk bevándorló, az uniónak különbséget kell tennie e két csoport között - mondta 

Szili Katalin pénteken Nagymegyeren a felvidéki magyar polgármesterek és képviselők VII. 

Önkormányzati Szabadegyetemén. "Amíg Európa az őshonos kisebbségek helyzetének 

megoldásában nem követi a saját maga által deklarált értékeket, addig nem a megoldás, 

hanem a probléma része lesz és addig a valóságban a XXI. századba sem lépünk át" - tette 

hozzá a határon túli autonómiaügyek egyeztetésének miniszterelnöki megbízottja. 

 

Sértett félként tüntette fel a DNA a katolikus gimnázium diákjait 
2017. október 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Károsított felekké minősítette, és ilyen minőségben írta be az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium 445 diákját és 

szüleiket abba a büntetőperbe, amelyet az iskola volt igazgatója és Maros megye korábbi 

főtanfelügyelője ellen indított az iskolaalapítás körüli rendellenességek miatt. Tamási Zsolt 

volt iskolaigazgató és Ștefan Someșan volt főtanfelügyelő ellen szeptember 21-én emelt vádat 

a DNA. A per első tárgyalását még nem tűzték ki, de a romániai bíróságok portálján már 

megjelent az ügy kartotékja. Eszerint a katolikus gimnázium 445 diákja és szüleik sértett 

félként szerepelnek a perben, az Unirea Főgimnázium pedig polgári peres félként csatlakozott 

a perhez. Mindez arra utal, hogy a szülők egyike sem fogalmazott meg kárigényt a 

vádlottakkal szemben, a katolikus egyház iskolaépületeit a Római Katolikus Gimnáziummal 

megosztó román elitiskola viszont kártérítésre tart igényt. 

 

Isten munkatársai: szakoktatási részleget adtak át Szatmárnémetiben 
2017. október 13. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Átadták Szatmárnémetiben pénteken a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumnak a 

magyar állam támogatásával kialakított szakoktatási részlegét. Az iskolában az idei tanévtől 

közélelmezés-turizmus és elektronikai műszerész szakosztály működik. A szakmunkásokat 

duális oktatási rendszerben képző iskola épületének a felújítását és felszerelését 89 millió 

forinttal támogatta a magyar állam. Schönberger Jenő szatmári római katolikus 

megyéspüspök a megnyitóünnepségen elmondta: az egyházon belül is sokat vitatkoztak arról, 

hogy szerepet kell-e vállalniuk a szakmunkásképzésben. Az átadó ünnepség után érkezett a 

helyszínre - egyenesen Isztambulból - Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki az ünnepi fogadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar nemzetpolitika 

az elmúlt kormányzati ciklusban immár a szülőföldön való boldogulást tűzte ki célul. Ezt a 

célt pedig a szakképzés megerősítése és a határon túli magyar gazdaságfejlesztési programok 

szolgálják. 

 

Klimkin: egyetlen román iskolát sem zárnak be Ukrajnában 
2017. október 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sertett-felkent-tuntette-fel-a-dna-a-katolikus-gimnazium-diakjait
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/isten-munkatarsai-ujabb-szakoktatasi-reszleget-adtak-at-szatmarnemetiben
https://kronika.ro/belfold/klimkin-egyetlen-roman-iskolat-sem-zarnak-be
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Egyetlen román iskolát sem fognak bezárni Ukrajnában - ígérte román tárgyalópartnerének 

Bukarestben Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter pénteken. A tárcavezető a kisebbségek 

anyanyelvű oktatását korlátozó új ukrán oktatási törvényről tárgyalt Teodor Meleșcanu 

külügyminiszterrel. Klimkin szerint az érintett nemzeti kisebbségek szervezetei által bírált 

jogszabály éppenséggel „többlet lehetőségeket” kínál a nemzeti kisebbségek számára. Közös 

sajtóértekezletükön Meleșcanu elmondta: a megbeszélésen Románia aggodalmának adott 

hangot, és párbeszédet sürgetett az oktatási törvényről, felkérve az ukrán felet, hogy legalább 

a jelenlegi szinten garantálja az Ukrajnában élő románok jogát az anyanyelvű oktatáshoz a 

gimnáziumi osztályok befejezéséig. 

 

Nem vagyunk terroristák 
2017. október 13. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem terrorista, aki Székelyföld autonómiájáért harcol – ezt válaszolta Kulcsár-Terza József 

kérdésére a Román Hírszerzőszolgálat (RHSZ) képviselője a képviselőház emberjogi 

bizottságának meghallgatásán. A háromszéki képviselő azon az ülésen tette fel kérdését, 

amikor a hírszerzőszolgálat hatáskörének bővítéséről vitáztak. Azért tartotta fontosnak 

tisztázni ezt, mert a kézdivásárhelyi alaptalan terrorvádak esetében megfogalmazott 

vádiratban (melyet az RHSZ segítségével állítottak össze az ügyészek) terrorveszélyként 

szerepelnek az autonómiamegmozdulások, és több hivatalos dokumentumban 

nemzetbiztonsági kockázatként jelenik meg a magyarság autonómiaigénye. 

 

Illyés Gergő: a PSD-ben érzik, hogy Dragneával nem lehet hosszú távon tervezni 
2017. október 13. – transindex.ro 

A miniszterelnök és a pártelnök közti konfliktus tovább erodálta Dragneát, akinek vélhetően 

már az utódját keresik. A kormányválságról beszélgettek a politológussal.  

 

Politika iránt érdeklő fiatalok jelentkezését várják az Erdélyi Politikai Iskolába 
2017. október 13. – maszol.ro, Nyugati Jelen  

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) partnerségben a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel Erdélyi Politikai Iskola címmel 

képzést szervez. Ennek célja, hogy praktikus politikai ismertekkel lásson el olyan érdeklődő 

fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. Az 

Erdélyi Politikai Iskola létrehozása a 18 és 35 év közötti erdélyi magyar fiatalok oktatási 

palettáján mutatkozó hiányt pótol. A képzés neves hazai és külföldi előadók segítségével, a 

hagyományos eszmetörténeti és politikatudományi oktatáson túlmutatva, gyakorlati 

szemszögből közelít meg politikai intézmények, pártok működését, ezáltal hasznos 

ismereteket nyújt civil szervezetek, vállalkozások és pártok jelenlegi vagy jövőbeli tagjainak, 

vezetőinek. 

 

Ismét megkeseredik a határon át ingázók élete? 
2017. október 13. – maszol.ro 
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http://www.erdely.ma/nem-vagyunk-terroristak/
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26915
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/87251-politika-irant-erdekl-fiatalok-jelentkezeset-varjak-az-erdelyi-politikai-iskolaba
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87247-ismet-megkeseredik-a-hataron-at-ingazok-elete
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Szerda óta felfüggesztették a május 10-én bevezetett célzott határellenőrzést a román–magyar 

határ magyar oldalán, s helyette visszaállították az április 7-én uniós előírással bevezetett 

szisztematikus ellenőrzést.  

 

Nyüveden kezdte tájékoztatását az RMDSZ aláírásgyűjtéséről Szabó Ödön 
2017. október 13. – Bihari Napló 

Elindult az RMDSZ Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésének papír 

alapú aláírásgyűjtése. Bihar megyében a parlamenti képviselők és a szenátorok sem 

tétlenkednek: végiglátogatják a településeket és bekopogtatnak az emberekhez, hogy házhoz 

vigyék az információt az aláírásgyűjtésről és ennek fontosságáról. Szabó Ödön parlamenti 

képviselő, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke Paptamási községhez tartozó Nyüveden 

kezdte meg kampánykörútját. Major Lóránt alpolgármester és Kocsis Béla 

településmenedzser kísérte el a képviselőt. Ugyanakkor a jövő évi magyarországi választások 

kapcsán a választási regisztrációról is tájékoztatták az érdeklődő kettős állampolgárokat. 

 

Jogokról és regisztrációról: Gyergyószéken is aláírásokat gyűjt az RMDSZ 
2017. október 13. – szekelyhon.ro 

Véleménynyilvánításhoz kérnek személyes adatokat azok az önkéntesek, akik a Gyergyó 

Területi és helyi RMDSZ-szervezetek megbízásából a gyergyószéki otthonokba kopogtatnak 

be. Barti Tihamér, a területi szervezet elnöke az RMDSZ-es polgármesterekkel közösen tartott 

csütörtökön sajtótájékoztatót.  

 

„A nemzetek közötti párbeszédet segíti elő” – megnyitották a Szent László-
örökség utat 
2017. október 13. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

Megnyitották pénteken a magyarországi Kisvárdán a Kárpát-medence területén élő magyar 

közösségeket összekötő Szent László-örökség utat. A programot az RMDSZ indította el, a 

rendezvényen Kelemen Hunor szövetségi elnök is részt vett. „A Szent László-örökség út célja, 

hogy a lovagkirály örökségére alapozva közelebb hozzuk egymáshoz az együtt élő nemzeteket, 

összekapcsoljuk a magyar közösségeket. 2017-ben mi ezzel akarjuk a Kelet-Európa népei 

közötti párbeszédet elősegíteni” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kelemen Hunor. 

 

Szőcs Géza szerint aprópénzre váltották az autonómiaigény ideáját 
2017. október 13. – Krónika, MTI 

Az erdélyi magyarság elszabotált autonómiaigénye volt a témája az igényt először kinyilvánító 

Kolozsvári Nyilatkozat 25. évfordulója alkalmából tartott pénteki kolozsvári konferenciának. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által szervezett konferencián Szőcs Géza 

kormánybiztos, az RMDSZ 25 évvel ezelőtti főtitkára a „belülről vezérelt” RMDSZ kiemelkedő 

dokumentumának nevezte a Kolozsvári Nyilatkozatot. Megjegyezte, már akkor nyilvánvaló 

volt, hogy Bukarest az RMDSZ külső vezérlésére törekszik, és a budapesti külső vezérlés jelei 

is megmutatkoztak. Szőcs Géza szerint az autonómianyilatkozat a közösség nagy ideáljainak a 
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http://www.erdon.ro/nyuveden-kezdte-tajekoztatasat-az-rmdsz-alairasgyujteserol-szabo-odon/3647741
https://szekelyhon.ro/aktualis/jogokrol-es-regisztraciorol-gyergyoszeken-is-alairasokat-gyujt-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87255-a-nemzetek-kozotti-parbeszedet-segiti-el-megnyitottak-a-szent-laszlo-orokseg-utat
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87255-a-nemzetek-kozotti-parbeszedet-segiti-el-megnyitottak-a-szent-laszlo-orokseg-utat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szocs-geza-szerint-apropenzre-valtottak-az-autonomiaigeny-ideajat
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megfogalmazását jelentette, és az RMDSZ számára 1993-ban kialakított államstruktúra pedig 

ennek az ideálnak a megvalósítását szolgálta. A politikus naivitásnak minősítette, hogy az 

autonómianyilatkozatot és az államstruktúrát kidolgozó politikusok 1993-ban megelégedtek a 

gondolataik elfogadtatásával, és nem törekedtek vezető tisztségek elfoglalására. Hozzátette: 

azóta „megtörtént az ideák apró pénzre váltása, a közösségi ideálok felélése”. 

 

Kreatívan közelíti meg az országos diákfesztivál Arany János műveit 
2017. október 14. – Krónika 

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 7–8. osztályosoknak szóló országos 

diákfesztivált indít az RMDSZ kulturális és társadalomszervezési főosztálya a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Közoktatás 

folyóirat közreműködésével. A rendezvény célja megismerni és megismertetni Arany 

életművét a diákokkal, a szervezők ötfős csapatok jelentkezését várják egy vezető tanár 

jelenlétével. 

 

Autonómiavita könny és romantika nélkül 
2017. október 14. – Erdély Ma, Háromszék 

Magyar-e a székely? Magyar–román kérdés-e Székelyföld önrendelkezésének ügye? Izsák 

Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével együtt- és különállásról, térképrajzolásról, 

egymást kiegészítő párhuzamos próbálkozásokról – és a küszöbön álló SZNT-tisztújításról is 

beszélgettek. 

 

Ronthatja a romániai oktatás színvonalát a tankönyvkiadás „államosítása” 
2017. október 15. – Krónika 

Az oktatás színvonalának süllyedésétől tart a Corvin Kiadó vezetője a tankönyvkiadás állami 

hatáskörbe helyezése nyomán. Magyari Tivadar szakpolitikus szerint egy erős, jó szakmai 

hátterű magyar szerkesztőcsapatra van szükség.  

 

Winkler: akkor rendelkezik teljes körű képviselettel az erdélyi magyarság, ha az 
EP-ben is jelen van  
2017. október 15. – transindex.ro, MTI 

Az Európai Unió olyan, mint egy élő szervezet, gondoskodni kell róla, mindenekelőtt a 

jövőjéről, és ez mindannyiunk felelőssége. Megalakulása óta az EU legfontosabb célja nem 

változott, ma is a jólétet, biztonságot és békét kell szavatolnia - magyarázta Winkler Gyula 

EP-képviselő azoknak az erdélyi magyar középiskolásoknak, akik ezen a hétvégén a brassói 

Áprily Lajos Főgimnáziumban részt vesznek a 14. Országos Hétvégi Képzésen. Az előadást 

élénk beszélgetés követte, a diákokat az Erasmus program, uniós pályázatok mellett a Brexit 

következménye, az EU jövőjével kapcsolatos viták, migrációs kérdések is érdekelték. 

Szombaton délben Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a politikai képviselet és a 

kampány kulisszatitkaiba vezette be a képzési hétvége résztvevőit.  
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Egyoldalú az erdélyi magyar és a román irodalom közti szerelem 
2017. október 15. – Krónika 

Szkeptikusak az írók a román és magyar kultúra közeledését illetően – mondta el a 

Krónikának Lövétei Lázár László, a Székelyföld főszerkesztője azt követően, hogy a 

folyóiratnak a magyarok és románok kapcsolatát körüljáró lapszámát Bukarestben mutatták 

be szerdán.  

 

A szenátus napirendjén a március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánító tervezet 
2017. október 15. – maszol.ro 

A szenátus hétfői ülésének napirendi pontjai között szerepel a március 15-ét hivatalos 

ünneppé nyilvánító törvénytervezet, melynek elfogadása esetén a Romániában élő magyar 

közösség tagjai munkaszüneti napot igényelhetnének munkaadójuktól ezen a napon. A 

törvénytervezetet másodszor tűzik napirendre, miután az október 11-ei ülést kvórumhiány 

miatt felfüggesztették a felsőházban. Tánczos Barna szenátor az ülés felfüggesztése után azt 

mondta, egyelőre nem tudják, hogy a többség támogatja-e a tervezetüket vagy sem. Arra utalt, 

hogy a kormánykoalíció fél bevállalni az RMDSZ jogszabályainak támogatását az ellenzék 

nacionalista hisztériakeltése miatt. 

 

A Most-Híd indítványára támadta meg Szlovákia az európai kisebbségvédelmi 
kezdeményezést 
2017. október 13. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MKP megkeresésére a szlovák külügyminisztérium megerősítette, hogy Szlovákia valóban 

csatlakozott a román kezdeményezéshez. A Minority SafePack bírósági megtámadását a 

szlovák külügyminisztérium kezdeményezésére a Lucia Žitňanská (Most-Híd) vezette szlovák 

igazságügyi minisztérium indítványozta. 

 

Megválasztották Kisebbségi Kulturális Alap szakmai tanácsainak tagjait 
2017. október 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Kisebbségi Kulturális Alapon (KKA) belül három szakmai tanács foglalkozik a magyar 

érdekeltségű támogatásokkal. Az oktatási és kulturális tevékenységért, valamint a 

tudományért felelős szakmai tanács tagjaivá Hornyák Istvánt, Szabó Csillát és Zsélyi Katalint 

választották. Az irodalmi és kiadói tevékenységgel foglalkozó tanács tagja lett Csanda Gábor, 

Molnár Anna és Sidó Árpád. A színházakkal, zenei és audiovizuális tevékenységgel foglalkozó 

tanács tagjává pedig Czibula Csabát, Hégli Dusánt és Lakatos Róbertet választották. 

 

Az MKP meghívására Bodrogközbe látogatott Seszták Miklós 
2017. október 13. – Felvidék Ma 

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter október 12-én az MKP meghívására a 

Tőketerebesi járásba látogatott, ennek kapcsán a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

Királyhelmecen tartott sajtótájékoztatót. A látogatás fontosabb mozzanatairól Seszták Miklós 
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nemzeti fejlesztési miniszter, Menyhárt József, az MKP elnöke, Kocur László pártigazgató, 

Furik Csaba (12), a Kassai Kerületi Önkormányzat képviselője és Takács István (65) megyei 

képviselőjelölt, a Tőketerebesi járás kampánykoordinátora tájékoztatták a sajtó képviselőit. 

 

A református egyház sem ért egyet Horthy Miklós szobrának felállításával 
2017. október 14. – hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A tervek szerint október 29-én a Nemeshodosi Református Egyházközség mellszobrot avatna 

Horthy Miklósnak, Magyarország egykori kormányzójának. A szoborállítás tiltakozást váltott 

ki, azzal nem ért egyet a község vezetése sem, és most a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház Zsinati Elnöksége is felszólítja a nemeshodosi gyülekezetet, hogy álljanak el a 

tervüktől. 

 

Óvodafejlesztések, módszertani segítség, továbbképzés 
2017. október 14. – Felvidék Ma 

A magyar kormány támogatja azokat a külhoni magyar családokat, akiknek a gyermeke 

anyanyelvű iskolában tanul. Nemrégiben elindult az óvodaprogram is, melynek első köréből 

majdnem hatvan felvidéki önkormányzat újíthatja fel vagy fejlesztheti magyar nevelési nyelvű 

óvodáját. A programról az Önkormányzati Szabadegyetemen Grezsa István kormánybiztost 

kérdezte a Felvidék Ma. 

 

Jogaink, kétnyelvűség, tájékoztatás 
2017. október 14. – Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás szervezésében október 12. és 14. között Nagymegyeren hetedik 

alkalommal megtartott Önkormányzati Szabadegyetem zárónapján az őshonos kisebbségek 

jogairól, valamint a regionális és lokális sajtó szerepéről volt szó. Az őshonos kisebbségek 

jogai az Európai Unióban és a határon túli magyar közösségekben címmel megszervezett 

blokkban Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója és Berényi József, 

Nagyszombat megye alelnöke tartottak előadást. 

 

Megyei választások: Kotleba-ellenes összefogás Besztercebánya megyében 
2017. október 14. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja a november negyedikei megyei választásokon 15 képviselőjelöltet 

indít Besztercebánya megyében. Marian Kotleba jelenlegi megyefőnök legyőzése érdekében 

több ellenzéki párt a kormánypártokkal együtt Ján Lunter független megyeelnök-jelöltet 

támogatja. A megyében kialakult helyzetről és az MKP kampánystratégiájáról Csúsz Pétert, az 

MKP megyei frakcióvezetőjét kérdeztük. 

 

Nagyszombat megye: csendes négy év 
2017. október 14. – Új Szó 

Szlovákiai magyar szempontból Nagyszombat megyében ígérkezik a legélesebbnek a harc, 

hiszen Berényi József (MKP) és Rigó Konrád (Híd) is harcba száll a megyefőnöki posztért. 
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Annak ellenére azonban, milyen vehemenciával csapnak össze, a csata tárgya, a Tibor Mikuš 

vezette Nagyszombat megye viszonylag csendes volt az elmúlt években.  

 

Világos üzenet Bugárnak: Meg kell döntened a Fico-kormányt! 
2017. október 14. – Felvidék Ma 

František Mikloško volt kereszténydemokrata politikus több mint két évtizedig 

tevékenykedett a legmagasabb szintű szlovákiai politikai életben. Így jól ismeri a kiemelkedő 

politikusok nagy részét, és azt is, hogyan működik a rendszer. Azt állítja, hogy a kormányfő és 

az államfő közti jelenlegi összetűzés felháborítja, ezért Bugár Bélát arra szólította fel, 

buktassa meg a kormányt, amelynek a tagja.  

 

Már 2002 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2017. október 15. – hirek.sk, bumm.sk 

A hatályban lévő állampolgársági törvény alapján a 2010. július 17-e és 2017. október 11-e 

között eltelt időszakban már 2002 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától. 

Közülük a legtöbben, 519-en a cseh állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a 

szlováktól. A magyar felvétele miatt eddig 98-an veszítették el a szlovákot – derül ki a belügyi 

tárca statisztikai adataiból. 

 

Egyfordulós megyefőnök-választás vár a lakosságra 
2017. október 15. – hirek.sk 

Három hét múlva, 2017. november 4-én, szombaton megnyílnak az országban a 

szavazóhelyiségek és ismét megyefőnököket, illetve megyei képviselőket választhat az ország 

lakossága annak nyolc megyéjében. Megyei önkormányzati választásokra Szlovákia 

történetében ötödször kerül sor, s ez lesz az első alkalom, hogy a megyei elnökökről 

egyfordulós szavazás keretén belül döntünk. 

 

Az év határontúli magyar vállalata a Vitaflóra Gúta Malomipari Vállalat lett 
2017. október 15. – hirek.sk 

A Figyelő Top200 díjátadó gáláján hét kategóriában osztottak ki díjakat a magyar, illetve a 

magyar székhelyű vállalkozások között. Az év határontúli magyar vállalata lett a Vitaflóra 

Gúta Malomipari Vállalat lett. 

 

Újjáéledhet Szlovákia és Magyarország között a vasúti személyforgalom 
2017. október 15. – bumm.sk 

A magyar kormány törekszik arra, hogy újjáélessze a kisléptékű vasúti személyforgalmat 

Magyarország és Szlovákia között – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagymegyeren, a felvidéki magyar 

polgármesterek és képviselők VII. Önkormányzati Szabadegyetemén.  
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Gazdaságokat és szövetkezeteket támogatott a Tartományi Mezőgazdasági 
Titkárság 
2017. október 15. – Pannon RTV 

150 vajdasági gazda írt alá támogatási szerződést a tartományi mezőgazdasági titkársággal. A 

titkárság ebben a körben 42 millió dinárral járul hozzá a kisgazdaságok fejlesztéséhez, a 

termelés hatékonyságának növeléséhez. Első ízben a szövetkezetek is pályázhattak. 

Öntözőrendszerek kiépítésére, a jégvédelmi háló beszerzésére, valamint a mini feldolgozó 

üzemek felszerelésére lehetett pályázni. A szanádi Szabó Rékáék a töktermelésre és 

feldolgozására alapozzák gazdaságukat. Húsz hektáron termelnek, és minden támogatás 

fontos számukra. „Mint fiatal vállalkozó, örülök, hogy én is részt vehettem a pályázaton, 

édesapám a tökszárítással szeretne foglalkozni és a tökmosással. Sikerült nyernem egy 

tökmosó berendezést.” 

 

Több mint 200 vajdasági női szervezet mutatkozott be Palánkán 
2017. október 14. – Pannon RTV 

A dél-bácskai településen a falusi nők alkotásainak kiállítását tartották, amely a vidéken élő 

nők tevékenységét népszerűsíti. Különböző süteményekkel és kézműves alkotásokkal 

mutatkoztak be a vajdasági női szervezetek Palánkán. A temerini Kreatív Műhely szervezet 

főleg olyan kézműves munkák készítésével foglalkozik, amelyeket a mindennapi életben is 

lehet használni. Kalmár Mária, tag, Kreatív Műhely, Temerin: „A Kreatív Műhely négy éve 

működik, és összegyűjti Temerin lakosságának egy nagyon kis részét. De vannak járeki és 

szőregi tagjaink is. Egy nagyon szép és megértő közösséget alkotunk.” 

 

Zenta: Megkezdte működését a viták rendezését segítő szolgálat 
2017. október 15. – Vajma.info 

A Zentai Alapfokú Bíróságon október tizedikén megkezdte működését a viták rendezését 

közvetítés útján segítő szolgálat, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján Nebojša Samardžić, a 

Zentai Alapfokú Bíróság titkára és szóvivője, aki beszámolt a bíróság munkájának 

eredményeiről is.  

 

Klimkin: nem vereség és nem győzelem az Európa Tanács határozata 
2017. október 13. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma  

Nem vereség és nem győzelem Ukrajna számára az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

(PACE) az új ukrán oktatási törvényről csütörtökön elfogadott határozata - jelentette ki Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminiszter a Twitteren. Péntekre virradóra közzétett bejegyzésében 

Klimkin - aki csütörtökön Budapesten tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszterrel - közölte, hogy legközelebb Magyarország és Ukrajna oktatási miniszterei 

folytatják a konzultációt a jogszabályról. Klimkin közölte, hogy figyelembe veszik majd az ET 

alkotmányjogi szakértőkből álló testületének, a Velencei Bizottságnak a törvényről alkotandó 

véleményét. A testület jelentése ukrán híradások szerint várhatóan az év végéig készül el. A 
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miniszter megjegyezte, hogy Kijevnek még nem sikerült meggyőznie a kárpátaljai magyar 

nemzeti kisebbséget az összes előnyről, amelyet a törvény biztosít számukra.  

 

Kárpátalja autonómiájáért és a nyelvhasználatot érintő jogszabály ellen 
tüntettek Budapesten 
2017. október 13. – MTI, Webrádió 

Kárpátalja autonómiájáért és az új ukrán oktatási törvény eltörléséért tüntettek ifj. Hegedűs 

Loránt református lelkész szervezésében péntek este Budapesten, az ukrán nagykövetség 

épülete előtt. A demonstráción összegyűlt 100-150 ember előtt Morvai Krisztina független 

európai parlamenti képviselő azt hangsúlyozta, hogy minden magyar embernek joga van a 

szülőföldjén magyarként élni, és az őshonos nemzeti közösségeknek joguk van az 

autonómiához. Ezt akkor is ki kellett volna mondani, amikor az Európai Unió megkötötte a 

társulási szerződést Ukrajnával - tette hozzá. 

 

Hatályba lépett az ukrán televíziókban az államnyelvi kvótát meghatározó 
törvény 
2017. október 13. – MTI, Kárpátalja, Webrádió, pestisracok.hu   

Hatályba lépett pénteken Ukrajnában az a törvény, amely előírja a televízióknak, mekkora 

százalékban kötelesek ukrán nyelvű műsorokat sugározniuk. Az UNIAN ukrán hírügynökség 

tájékoztatása alapján az országos sugárzású televíziókon heti arányban a műsorok és filmek 

legalább 75 százalékának ukrán nyelvűeknek kell lenniük, a regionális csatornákon pedig 60 

százaléknak. Az UNIAN emlékeztetett arra, hogy a rádióadások tekintetében egy hasonló 

jogszabály 2016 novemberében lépett életbe. A rendelkezés az ukrán nyelvre történő 

fokozatos áttérést írt elő a rádióknak. 

 

Orosz külügyi szóvivő: Nyugaton nem Moszkva befolyására tiltakoznak 
2017. október 13. – MTI, mandinder.hu  

A nyugati országoknak az új ukrán oktatási törvényre adott reagálása magától értetődő és 

természetes, nem pedig Moszkva befolyásának eredménye - jelentette ki Marija Zaharova 

orosz külügyi szóvivő pénteken, a Krím félszigeti Szimferopolban tartott sajtóértekezletén. 

"Oroszország kommentálta ezt a törvényt, amiért Kijevtől megkapta a soros szennyadagját 

abban az értelemben, hogy állítólag mi bujtogatjuk a többi országot, és hogy koalíciót hozunk 

létre Kijev ellen. Ez természetesen nem így van, soha senkit semmire nem bujtogattunk" - 

hangoztatta a szóvivő azzal kapcsolatban, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 

(PACE) 80 százalékos többséggel csütörtökön sürgősségi határozatot fogadott el, amelyben 

kifejezte aggodalmát az új ukrán oktatási törvény miatt.  

 

Szakmai fórumot tartottak a fiatal kárpátaljai vállalkozók 
2017. október 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) szakmai fórumot rendezett 

tagjai részére a beregszászi Rákóczi-főiskolán október 13-án. A 2017 februárjában alakult 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran_oktatasi_torveny_-_karpatalja_autonomiajaert_es_a_nyelvhasznalatot_erinto_jogszabaly_ellen_tuntettek_budapesten
http://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran_oktatasi_torveny_-_karpatalja_autonomiajaert_es_a_nyelvhasznalatot_erinto_jogszabaly_ellen_tuntettek_budapesten
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/10/13/hatalyba-lepett-az-ukran-televiziokban-az-allamnyelvi-kvotat-meghatarozo-torveny
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/10/13/hatalyba-lepett-az-ukran-televiziokban-az-allamnyelvi-kvotat-meghatarozo-torveny
http://mandiner.hu/cikk/20171013_orosz_kulugyi_szovivo_nyugaton_nem_moszkva_befolyasara_tiltakoznak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szakmai-forumot-tartottak-a-fiatal-karpataljai-vallalkozok/
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egyesület nevében a KFMVSZ alelnöke, Pataki Gábor köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette 

a fórum céljait: az üzleti világszemlélet alakítása, bővítése, másrészt a jelenlévő tagok 

közösségépítése, tapasztalatcseréje.  

 

„Egy cél álljon előtted: az igaz, tiszta élet…” – Szalagavató ünnepség a 
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban 
2017. október 14. – karpatalja.ma 

Az elmúlt hetekben lázas készülődés jellemezte a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnázium hetedik osztályának életét. Idén október 13-án rendezték meg ugyanis a 

tanintézmény végzőseinek immár hagyományossá vált szalagavató ünnepségét. A remény 

zöld szalagjával húsz diákot avattak hivatalosan is végzős gimnazistává. A rendezvényen, 

melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont, részt vettek 

meghívott vendégek, a gimnázium tanárai, tanulói, szülők, hozzátartozók és persze az est 

főszereplői, a hetedik osztályos gimnazisták. 

 

Jön a negyedik Magyar Bál 
2017. október 13. – Volksgruppen 

A negyedik Magyar bál következik Bécsben, ezúttal új helyszínen, az Arcotel Wimbergerben, a 

hetedik kerületi Neubaugürtel 34-es szám alatt. Már több mint 200 vendég részvétele biztos. 

A fő attrakciónak a Győri Balett fellépése ígérkezik. A Magyar Bálra már több mint 200 jegyet 

eladtak, és akik ellátogatnak az Arcotel Wimbergerbe, gazdag programmal számolhatnak, 

fellép a Győri Balett, a mosonmagyaróvári Lajta néptánccsoport és a budapesti Wolf-Show 

Dance Band. Lesz csárdásverseny Ekker Balázs műsorvezetésével, tombola számos értékes 

ajándékkal és persze hajnalig tartó mulatás. 

 

Őszi programajánló ínyenceknek 
2017. október 14. - Volksgruppen 

Közeleg Márton-nap, az új bor ünnepe, a hagyományos libavacsorák és a vigasságok ideje. 

Péntektől nyitották meg a Gans Burgenland rendezvény és kulináris sorozatot Ruszton, 

amelyen a liba áll a központban. A Gans Burgenland gasztronapjain megtudhatjuk például, 

hogyan készül a Márton-napi liba a burgenlandi mesterséf konyhájában. Októbertől egészen 

december közepéig tartanak Burgenlandban a legválogatottabb finomságokat felsorakoztató 

pannon programok. 

 

Választás 2017: a magyar községek eredményei 
2017. október 15. - Volksgruppen 

Az előzetes eredmények szerint a választást az ÖVP nyerheti a második SPÖ és a harmadik 

FPÖ mögött. A kis pártok közül pedig egyelőre egyedül a NEOS helye biztos, a Zöldek és a 

PILZ-lista támogatottsága a bejutás határán van. Burgenland tartományban 33-33%-kal fej-

fej mellett verseng a két nagy párt. A 19:19 órai, előzetes eredmények szerint a Néppárt a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-cel-alljon-elotted-az-igaz-tiszta-elet-szalagavato-unnepseg-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-cel-alljon-elotted-az-igaz-tiszta-elet-szalagavato-unnepseg-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2872120/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2866993/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2872356/
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szavazatok 31,6%-át szerezte meg. A szociáldemokraták 2013-as, 26,8%-os teljesítményüket 

ismételték meg, az FPÖ pedig 26%-ra erősödött. A kis pártok közül a NEOS szerepelt a 

legjobban: 5,1%-os eredményük várhatóan elég lesz a parlamentbe jutáshoz. A PILZ-lista 

4,3%-os és a Zöldek 3,9%-os támogatottsága alapján még nem biztos, hogy bejut-e vagy sem a 

két párt a törvényhozásba. A részvétel országosan 79,3%-os volt a választásokon. 

 

A Diadalív alatt emlékeztek meg Párizsban az 1956-os magyar forradalomról  
2017. október 15. – MTI, Pannon RTV 

A Diadalív alatt, az ismeretlen katona sírjánál emlékeztek meg hagyományosan Párizsban 

vasárnap magyarok és franciák az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 

61. évfordulójáról. Az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága 

koszorúzási ünnepségének kezdetén a megemlékezők a forgalom elől lezárt Champs-Elysées 

felső szakaszán érkeztek a Diadalívhez, ahol Sujánszky Jenő, a francia-magyar emlékbizottság 

elnöke, Károlyi György nagykövet és a francia Charles de Gaulle Emlékbizottság képviselői 

megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját, majd meggyújtották a lángot a magyar 

forradalom áldozatai, hősi halált halt mártírjai és a megtorlásban kivégzettek tiszteletére. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. október 13. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés Kalmár Ferenc miniszteri biztossal 

Kalmár Ferenc nevét a nemzetközi közvélemény a róla elnevezett Európa Tanácsi jelentésből 

ismeri. A kollektív jogokat és az autonómiát az európai stabilitás eszközeként javasolta 

Strasbourgban, és ezt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése el is fogadta 2014 tavaszán. A 

Kalmár jelentés készítője 2015 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

szomszédságpolitikai miniszteri biztosa, legfontosabb feladata a szomszédos országokkal 

közös kisebbségi vegyes-bizottságok magyar tárelnökeként való működése. Ez év áprilisában 

ült tárgyalóasztalhoz az ukrán-magyar kisebbségi vegyesbizottság 6 év szünet után. A 2011-es 

tárgyalás sem volt sikeres, az ukránok elzárkóztak a közös jegyzőköny aláírásától.  A tavaszi 

tárgyalások is megszakadtak, majd a miniszteri biztos a napokban levelet írt az ukrán 

társelnöknek. Kalmár Ferenc miniszteri biztossal a beszélgetés az elmúlt napokban készült, 

azóta tudjuk, hogy döntött az Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlése 80 százalékos 
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többséggel elfogadta az új ukrán oktatási törvényről szóló sürgősségi határozatot, amellyel az 

Európa Tanács megvédte a kisebbségi oktatási rendszert Ukrajnában. 

 

25 éves a Kolozsvári Nyilatkozat 

25 éves a Kolozsvári Nyilatkozat, amely az önrendelkezés elvén nyugvó autonómiát nevezte 

meg az erdélyi magyarság megmaradásának zálogaként. Ma ennek emlékére szervezett 

konferenciát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Amire felesküdtünk Isten s ember előtt 

címmel. 

 

Vasárnapig a Duna szlovákiai szakaszán fut Hidvégi-Üstös Pál magyar 

ultramaratonista 

Vasárnapig a Duna szlovákiai szakaszán fut Hidvégi-Üstös Pál magyar ultramaratonista, aki 

arra vállalkozott, a világon elsőként végig futja a Duna teljes, közel 3000 km hosszú 

partvonalát. A sportoló célja, hogy kivételes teljesítményével felhívja a figyelmet a 

környezetbarát közlekedés fontosságára a Duna Régió Stratégia soros magyar elnökségének 

évében. 

 

Az első Soroptimist klub közel 100 éve, 1921-ben alakult meg az Egyesült 

Államokban 

Az első Soroptimist klub közel 100 éve, 1921-ben alakult meg az Egyesült Államokban. A 

jótékonysági szervezet célja: tudást és pénzt juttatni oda, ahol nincs, onnan, ahol van. 

Szabadkán a BIZAKODÓ NÖK KLUBJA szegedi segítséggel alakult meg és állandó 

támogatottaik között vannak például a Lurkó házak. 

 

VIII. Székelyföld Napok 

"Egy erős régió lakói nemcsak büszkék nemzeti identitásukra, hanem tesznek is azért, hogy 

megmutassák sajátosságaikat, kultúrájukat.""- áll a VIII. Székelyföld Napok 

rendezvénysorozat ajánlójában. Mivel az ősz hagyományosan a betakarítás időszaka, 

jelképesen - "a következő két hét az őszi kulturális értékszüret a Székelyföldön"- 

 

Tavasztól őszig zajlik az élet a Túrú-tanyán 

Horgoson, a falu szélén áll a Túrú-tanya. Tájház, skanzen, de képzőközpont is, ahol tavasztól 

őszig zajlik az élet, különféle táborok váltogatják egymást, mint amilyen a néptánc vagy 

természetvédő tábor. 
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Határok nélkül 

2017. október 14. – Kossuth Rádió 

 

Arany János halálának évfordulóján, október 22-én rendezik meg 

Szilágynagyfaluban az Arany János napokat 

Arany János halálának évfordulóján, október 22-én rendezik meg Szilágynagyfaluban az 

Arany János napokat. Tizenegyedik alkalommal tisztelegnek a költő emléke előtt azon a 

településen, ahonnan a család származik, s ahol ma is utcanév őrzi a költő, és egyik főhőse, 

Toldi Miklós nyomát. Szőnyi Levente, református lelkész adott előzetes tájékoztatást a 

rendezvényről. 

 

Beszélgetés Balla Géza borásszal 

A magyar borászat szaktekintélyei között tartják számon Balla Gézát. A történelmi 

Magyarország egyik jelentős borvidékén, az Arad-Hegyalján található ménesi dombokon 120 

hektáron termeszt szőlőt, és főként az őshonos, vagy a tájra jellemző borokat állít elő. A 

kadarkáról, a fekete- és királyleánykáról vagy a mustos fehérről híres többek között az alföld 

és a Zarándi-hegység nyugati dombságsainál fekvő táj. Hegyalja természeti kincseinek, épített 

örökségének és a hegy levének a népszerűsítésére történnek próbálkozások, de még mindig 

nem elég - véli Balla Géza, akivel ópálosi pincészetében beszélgetett a Határok nélkül 

riportere az idei termésről, a szüretről és a borturizmusról. 

 

Temesváron mutatta be legutóbb a házicsoki színe című gyermekkönyvet 

Molnár Krisztina 

Molnár Krisztina Marosvásárhelyen élő képzőművész, újságíró, aki a temesvári egyetem 

festészet szakán végzett, de évekig újságíróként dolgozott, például a marosvásárhelyi vagy a 

temesvári rádió magyar, illetve német szerkesztőségeiben. Gyermekeinek többször mesélt 

saját gyerekkoráról, a romániai kommunista diktatúra utolsó éveiről. Ezeket a történeteket 

kötetbe gyűjtötte, illusztrációkkal látta el. A házicsoki színe című gyermekkönyvet legutóbb 

Temesváron mutatta be.  

 

Kelepelő címmel jelenik meg a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet 

gondozásában a Népújság 

Kelepelő címmel jelenik meg a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet gondozásában a 

Népújság, a szlovéniai magyarok hetilapjának megújuló, gyermekeknek szóló melléklete, 

amelyet szeretnének minden iskolába eljuttatni. Erről érdeklődött Király Meszelics Jutka 

felelős szerkesztőtől Fehér Ilona az Muravidéki Magyar Rádió munkatársa. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-14_18:30:00&ch=mr1
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Egy ma már ritkaságnak számító zenetörténeti kiadvány, az Aradi Philharmonia 

Egyesület első 25 évét bemutató könyv reprint kiadását jelentette meg az aradi 

Kölcsey Egyesület 

Egy ma már ritkaságnak számító zenetörténeti kiadvány, az Aradi Philharmonia Egyesület 

első 25 évét bemutató könyv reprint kiadását jelentette meg az aradi Kölcsey Egyesület. Az 

Aradi zenetörténet című előadás és könyvbemutató alkalmával a városháza dísztermét 

zsúfolásig megtöltötte a közönség. 

 

Határok nélkül 

2017. október 15. – Határok nélkül  

 

A Szenczi Molnár Albert Napokon megrendezett értelmiségi fórum arról szólt, 

hogy hogyan, és mire neveljük gyermekeinket 

Milyen gyerekeket szeretnénk nevelni? Épeket, egészségeseket, magyar identitástudattal, akik 

a hagyományos kulturális értékekkel felfegyverkezve, de ennek a modern kornak a gyermekei. 

A Szenczi Molnár Albert Napokon megrendezett értelmiségi fórum arról szólt, hogy hogyan, 

és mire neveljük gyermekeinket, hiszen ettől függ, milyen lesz a felvidéki magyarság jövője. A 

régió intézményei, a kulturális és politikai élet képviselői és polgármesterei részvételével 

Hegysúr községben megtartott beszélgetés, a sorban a 48. volt. A Csemadok szenci és 

hegysúri szervezetei által életre hívott közös gondolkodást Bárdos Gyula országos elnök 

nyitotta meg. 

 

Október elején Gyimesfelsőlokon egy záró konferencián mutatták be az 

eredményeit a Lakiteleki Népfőiskola Külhoni értékfeltáró kollégiuma Gyimesi 

kollégiumának 

A Lakitelki Népfőiskola Külhoni értékfeltáró kollégiumai azért gyűjtenek, és dolgozzák fel 

Kárpát-medence egy-egy régiójának értékeit, hogy legyen mit a következő nemzedékeknek 

átörökíteni. A Gyimes kollégium értékfeltáró munkájának második szakasza április végén 

indult és október elején Gyimesfelsőlokon egy záró konferencián mutatták be az 

eredményeket. 

 

Hétköznapi hősöknek állít emléket Balta János aradi újságíró Az elfelejtett 

hadsereg című dokumentumregénye 

Balta János aradi újságíró Az elfelejtett hadsereg című dokumentumregénye az 1970-80-as 

évek kommunista diktatúra munkaszolgálatos katonáinak az elfeledett vagy szándékosan 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-15_18:30:00&ch=mr1
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elhallgatott hétköznapi hősöknek állít emléket. A szerzőnek 48 egykori munkaszolgálatos 

mesélte el tragédiáját.  

 

Kárpát Expressz 

2017. október 16. – M1 

 

Csúzai szüreti fesztivál 

Hagyományos módon, fogathajtással kezdődik a szüreti fesztivál a horvátországi Csúza 

határában. A versenyre a környékről többen is érkeztek különféle díszes szekerekkel. 

 

Látogatás a székelyföldi Kissolymoson 

Kissolymos egy székelyföldi zsákfalu, kevesebb, mint 400 lakója van, de mindannyian 

magyarok. A település 200 évvel ezelőtt épült, barokk stílusú unitárius templomát most 

újítják fel.  

 

Látogatás a felvidéki Kisgéresen 

Géresi Katika konyhájában sül a géresi béles. Ez egy tipikus kisgéresi gyúrt tészta, amibe édes 

és savanyú töltelék egyaránt kerül. Szüretre, borkóstoláshoz kiváló finomság. 

 

Harmadszor rendeztek közös tábort a beregszászi főiskola és az ungvári 

egyetem hallgatóinak 

Harmadszor rendeztek közös tábort a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola és az 

Ungvári Nemzeti Egyetem magyar diákjainak. A rendezvényre ellátogatott a Kárpát Expressz 

stábja. 

 

Térkép 

2017.október 14. – Duna World 

 

Az ünnepek, történelmi emléknapok nemcsak az emlékezésről szólnak, a jelen számára is 

hordoznak üzenetet. Legyen az egy 400 ezres nagyváros vagy piciny szórványfalucska, 

valamilyen formában minden közösség megemlékezik október 6-án a 13 aradi vártanúról és 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-10-15-i-adas-6/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-10-14-i-adas/
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az 1848-49-es forradalomban kivégzett mártírokról. Szatmárnémetiben a 13 aradi tábornok 

mellett tisztelettel gondolnak vissza Gonzeczky János tábori lelkészre is, akinek azért kellett 

meghalnia, mert a szabadságharccal szimpatizált. 

 

A Hazajáró turisztikai magazinműsort is jelölték az idei Prima Primissima díjra Magyar Sajtó 

kategóriában. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 10 kategóriában 30 díjazottat választanak 

majd ki. A Hazajáró fogatócsoportja még 5 évvel ezelőtt találkozott Királykőn, egy nehéz téli 

fogatáson Varga Csaba nagyváradi hegymászóval. Azóta tart a barátságuk, és azóta már több 

közös túrán és forgatáson vettek részt. 

 

A huszti magyarok Kárpátalja szórványvidékén élnek. Az elmúlt időszakban sokan 

elvándoroltak a városból vagy házasságkötés révén beolvadtak a többségi nemzetbe. A huszti 

és a Felső-Tisza-vidéki magyarság hagyományait szeretnék erősíteni a Bethlen napokkal, 

amelyet évről évre a Pro Cultura Subcarpathica szervez. 

 

Zarándokútra indul Böjte atya a Dévai Szent Ferenc Alapítvány házaiban lakó gyerekek egy 

részével október 22-én. A több kilométeres zarándoklat célja a Hunyad megyei Hátszeg, 

illetve Zajkány, ahol 1442-ben Hunyadi János győzelmet aratott a török sereg felett. Csaba 

testvér az egykori csatatéren fákat ültet majd a gyermekekkel.  

 

Nagyon becsülendő, ha valaki nyugdíjas éveiben sem hagyja el magát. Utazik, színházba jár, 

jógázik, számítógépet használ, és Interneten rendel, mondjuk vonatjegyet vagy szállást. Az 

ilyen emberek számára kitárul a világ és energiájuk ránk is átragad. Délvidéki tudósítónk 

találkozott egy olyan nyugdíjas magyar tanárnővel, akinek a számítógép használata nem okoz 

nehézséget, sőt, verseket ír online.  

 

15 éve alakult meg Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet. Legfőbb feladatuk a fiatalok 

közötti szervező –és missziós munka. Közreműködtek már tudományos kutatói és diákköri 

konferencia, nyári angol nyelvtanfolyam, valamint jótékonysági bál megszervezésében. Tesó 

címmel ifjúsági lapot adnak ki. Legközelebbi rendezvényüket,,500 év, 500 fiatal” címmel 

tartják Beregszászon. 

 

Minden fiatalnak eljön az a pont az életében, amikor el kell döntenie, mivel foglalkozzon a 

tanulás befejezése után. A pályaválasztás örök dilemma, valamint az is, hogy hol és hogyan 

hasznosítsák a megszerzett diplomát. Van, aki lakatosnak tanul, mások a kárpitosság 

rejtelmeit sajátítják el a nagykárolyi Simion Barnutiu Szakiskolában, de képeznek itt 

autószerelőket és varrónőket is. Egy viszont közös minden diákban: nemcsak diplomát 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. október 16. 
19 

kapnak, de munkahelyet is. A tanulók 90 százaléka az iskola elvégzése után azonnal munkába 

is áll azoknál a vállalatoknál, ahol a szakmai gyakorlatot végezték.  

 

Erdélyben járva a gyönyörű tájak és a büszke épületek mellett a helyi jellegzetességet, a 

székelykaput is megcsodálhatjuk. A térség jelképének is számító építészeti remekeket másfél 

évtizeddel ezelőtt a Kőlik Egyesület kezdte megmenteni Máréfalván, aztán támogatók is 

csatlakoztak hozzájuk, a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Kormány, majd a Hargita megyei 

önkormányzat és a Hargita Megyéért Egyesület.  

 

Öt kontinens 

2017. október 14. – Duna World 

 

Magyarok is részt vettek a világ legnagyobb, 10-12 éves gyerekek számára szervezett, a FIFA 

által is elismert professzionális világkupán. A tornát 32 ország részvételével rendezték meg a 

közelmúltban New Jersey-ben. A 16 éves múlttal rendelkező világkupa döntőjében hazánkat a 

győri ETO U 12-es csapata képviselte.  

 

Suták Csenge lóháton viszi Magyarország jó hírnevét a nagyvilágba. Az ország egyetlen 

zsokénője rendkívül kitartó és szenvedélyesen szereti a lovakat. 2015-ben nyerte meg 40. 

versenyét, ekkor vált utánpótláslovasból hivatásos zsokévá. Szerencsésnek érzi magát, hogy 

azzal foglalkozhat, amit szeret és hisz abban, hogy a kemény munka mellett a szerencse is 

segítette életében.  

 

Nemrégiben szenzációs hír járta be a magyar közösségeket világszerte. Varga Csaba 

nagyváradi hegymászó oxigénpalack és serpák segítsége nélkül mászta meg a Föld nyolcadik 

legmagasabb hegycsúcsát, a Manaszlut. Ő a negyedik magyar állampolgár, aki elérte ezt a 

csúcsot és a hatodik magyar, aki oxigénpalack nélkül három, nyolcezer méternél magasabb 

hegycsúcson járt. 

 

Mára már szinte nincsen olyan téma, melynek ne nézhetnénk utána az Interneten. Ha 

akarjuk, ha nem, a világháló beszivárog az életünkbe, tartozzunk bármilyen korosztályhoz. 

Nincs ez másként az ötödik kontinensen sem, ahol az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 

Egyesület tartott konferenciát arról, hogyan őrizhetjük meg hagyományainkat is Internet 

segítségével. Perth-ben 4 éve működik magyar iskola, ahol nemcsak az anyanyelvüket 

gyakorolhatják a diákok, hanem összetartó közösséget is alkothatnak. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-10-14-i-adas/
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A magyar idegsebészek a világ minden táján a legnagyobb megbecsülésnek örvendenek. Így 

vélekedik Módi István erdélyi származású amerikai agykutató, aki 1988 óta az Egyesült 

Államokban dolgozik.  

 

Bajorország hatodik legnagyobb városában, Ingolstadt-ban 2004 óta működik a Petőfi Kör 

Magyar Kultúregyesület. A környéken élő honfitársaink találkozóhelyéről kaptunk 

összefoglalót. Tommy Víg vibrafonművész, dobos, zeneszerző 1956-ban hagyta el 

Magyarországot. 7 évesen már játszott a Zeneakadémián, a Fővárosi Nagycirkuszban és a 

Városi Színházban. Amerikában is felfelé ívelt a pályája, fél évszázadon át aratott sikereket az 

Egyesült Államok jazz-színpadain, több mint 1400 stúdiófelvételt készített, kétszer az Oscar-

díj gálán is fellépett. 2001-ben a Los Angeles Jazz Society-től a vibrafonosok Oscar-díját 

vehette át. Több mint 10 éve él Magyarországon. 

 
 


