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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Máért gazdasági és önkormányzati szakbizottság: Kárpát-medencei tőkealap 
jön létre 
2017. október 20. – MTI, Kormany.hu, Felvidek.ma, Karpataljalap.net, Webrádió, Portfolio, 

Maszol, Krónika 

Kárpát-medencei tőkealap létrehozása, a külhoni tematikus évek és a demográfiai helyzet 

szerepelt többek között a Magyar Állandó Értekezlet gazdasági és önkormányzati 

szakbizottsága pénteki budapesti ülésének napirendjén. Lepsényi István gazdaságfejlesztésért 

és szabályozásért felelős államtitkár, a szakbizottság elnöke elmondta: az elmúlt időszak egyik 

legfontosabb eredménye, hogy a magyar kormány egységes Kárpát-medencei gazdasági 

térben kezdett el gondolkodni. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a legfontosabb nemzetpolitikai célok között említette, hogy több gyermek 

szülessen a Kárpát-medencében, minél több magyar gyermek szülessen a vegyes 

házasságokban, s magyar óvodába és iskolába járjanak. 

 

Alapításának 110. évfordulóját ünnepli a legrégebbi amerikai magyar szervezet  
2017. október 22. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, beol.hu, feol.hu   

Alapításának 110. évfordulóját ünnepelte Washingtonban az amerikai magyarság legrégebbi 

szervezete, az Amerikai Magyar Szövetség, amelynek ünnepi rendezvényén a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a tekintélyes 

szervezet képviselőit. " Beszédében a helyettes államtitkár leszögezte: az Egyesült Államokba 

érkezett magyarok hasznos tagjává váltak az őket befogadó társadalomnak, részt vettek 

építésében, és közben büszkén vállalták magyarságukat. "Ennek köszönhető, hogy ma az 

Egyesült Államokban magyarnak lenni nem etnikai hovatartozás, hanem fogalom" - tette 

hozzá. Mint mondta: a megmaradás kulcsát az összefogásban találták meg, ez a szemlélet 

vezette az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) alapítóit, és ez ma is a szervezet létének alapja. 

 

Szobrot emeltek Kós Károlynak és Bartha Miklósnak Kolozsváron 
2017. október 20. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Kós Károly építésznek, írónak, könyvkiadónak, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori 

főgondnokának, valamint Bartha Miklós 18. századi írónak, politikusnak, az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület alapítójának, első alelnökének állítottak szobrot pénteken 

Kolozsváron, az írisztelepi református templom kertjében. Ünnepi beszédében Grezsa István 

kormánybiztos úgy vélekedett, hogy szükség van a két nagy előd példájára, amikor Erdélyben 

magyar iskolákért, Kárpátalján pedig a magyar nyelvű oktatás alanyi jogáért kell harcot 

folytatni. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ulesezett-a-maert-gazdasagi-es-onkormanyzati-szakbizottsaga
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ulesezett-a-maert-gazdasagi-es-onkormanyzati-szakbizottsaga
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szobrot-emeltek-kos-karolynak-es-bartha-miklosnak-kolozsvaron
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SZNT: bírálatot is kapott a szoros eredménnyel újraválasztott elnök 
2017. október 21. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szoros szavazati aránnyal szerzett újabb elnöki mandátumot a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) élén Izsák Balázs, akinek többen felrótták, hogy a vezetőség elszakadt a helyi 

szervezetektől. Az SZNT szombat délután Marosvásárhelyen tartott tisztújító küldöttgyűlésén 

a harmadik négyéves mandátumára jelölt Izsák Balázsnak Farkas Csaba, az SZNT alelnöke 

volt a kihívója. Farkas Csaba azt rótta fel az elnöknek, hogy elszakadt az SZNT bázisától, és 

emiatt erejét vesztette a szervezet. Az MTI tudósítása szerint Farkas úgy vélte: vissza kell 

hozni azt a korszakot az SZNT-be, amikor a tanács állandó bizottsága akár hosszú viták után 

is, de konszenzusos döntéseket hozott. Hozzátette: Székelyföld területi autonómiája nem 

lehet vita tárgya. „Székelyföld vagy autonóm lesz, vagy nem lesz” – jelentette ki az alelnök. 

 

Nem vallottak Horváth Anna ellen a vád tanúi 
2017. október 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem tettek terhelő vallomást Horváth Anna, Kolozsvár volt alpolgármestere ellen a vád tanúi 

a pénteki tárgyaláson. Bár előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Kolozs megyei 

táblabíróságon lejátsszák a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vádemelés alapjául szolgáló 

hangfelvételét, erre nem került sor. Horváth Annát befolyással való üzérkedés és pénzmosás 

vádjával állította bíróság elé a DNA tavaly decemberben, arra hivatkozva, hogy hatvan 

fesztiválbérletet fogadott el a júniusi önkormányzati választási kampányban tevékenykedő 

önkéntesei számára egy ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig állítólag megsürgette számára a 

városházán az építkezési engedély kiadásához szükséges jóváhagyást. 

 

A romániaiak egyre intoleránsabbak a magyarokkal szemben  
2017. október 20. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A két évvel ezelőtti szinthez képest csökkent a magyarok elfogadottsága és megbecsültsége a 

román társadalomban - derült ki az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézet által 

rendelt közvélemény-kutatásból, amelynek eredményeit csütörtökön tették közzé. Míg két éve 

a megkérdezettek 26 százaléka mondta, hogy nem akar - legfeljebb látogatóként - magyarokat 

látni az országban, arányuk mára 29 százalékra emelkedett, miközben 18-ról 14 százalékra 

csökkent azok aránya, akik elfogadnának egy magyar családtagot, és 16-ról 12 százalékra 

azoké, akiket nem zavarna, ha magyar lenne a szomszédjuk. Csökkent a magyarság 

megbecsülése is: a tavalyelőtti 10-ről 5 százalékra apadt azok aránya, akik a román 

társadalom értékes tagjainak tekintik a magyarokat, 31-ről 33 százalékra nőtt viszont azok 

aránya, akik problémaforrást vagy éppenséggel fenyegetést látnak bennük.  

 

Orbán Balázs-díjak: a reformáció szellemében végzett munkát díjazták 
2017. október 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A 2017-es Orbán Balázs-díjakat péntek este Marosvásárhelyen a Vártemplomban adták át az 

arra érdemeseknek. Mivel az idei év a reformáció éve, a díjátadás helyszínét is és a díjazottak 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sznt-biralatot-is-kapott-a-szoros-eredmennyel-ujravalasztott-elnok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-vallottak-horvath-anna-ellen-a-vad-tanui
http://itthon.transindex.ro/?hir=49118
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87596-orban-balazs-dijak-a-reformacio-szellemeben-vegzett-munkat-dijaztak
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személyét is ennek jegyében választották ki. A székelyföldi megyék legrangosabb 

elismerésének tartott Orbán Balázs-díjat Kovászna megyéből Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke, Maros megyéből Jakab István, a Maros-Mezőségi 

Református Egyházmegye esperese, Hargita megyéből pedig Tőkés Zsolt, a Baczkamadarasi 

Kis Gergely Református Kollégium igazgatója, az Erdélyi Református Egyházkerület 

igazgatótanácsosa vette át. 

 

Trikolórt lengető románok százai vonulnak fel Hargita és Kovászna megyében 
2017. október 21. – maszol.ro 

Trikolóros felvonulásokat szervez Székelyföldön a következő időszakban a Románia 

Modernizálásáért Országos Koalíció (CNMR). A szervezet felszólította a kormányt, hogy 

támogassa befektetésekkel „a megszűnés szélén álló” Hargita és Kovászna megyei román 

közösséget. A CNMR szombaton tartott országos tanácskozása után a szervezet elnöke, 

Alexandru Cumpănașu kijelentette, hogy a székelyföldi román közösség 5-10 éven belül 

felszámolódik, ha a román állam nem támogatja különböző gazdasági beruházásokkal a 

fennmaradását. Azt nem részletezte, hogy milyen jellegű állami befektetésekre gondolt. 

Cumpănașu kifejtette: meggyőződése, hogy a székelyföldi magyar közösségnek nem az 

autonómia, hanem a függetlenség a célkitűzése, a katalán modell alapján. Ezt többek között 

Kelemen Hunor és Orbán Viktor kijelentéseire alapozta, annak ellenére, hogy az RMDSZ 

elnöke határozottan elutasította a székelyföldi törekvések párhuzamba állítását a katalánok 

függetlenedési szándékával, a magyar kormányfő pedig „spanyol belügynek” nevezte a 

katalóniai népszavazást. 

 

Elárulta Florea, hogy miként gondol Bernádyra 
2017. október 21. – maszol.ro 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere jó pár éve októberben, a Bernády Napokat 

megelőzve megkoszorúzza az egykori városépítő szobrát. Ez az idén is megtörtént, az elöljáró 

péntek délben helyezte el a koszorút Bernády György köztéri szobránál. A sajtónak 

nyilatkozva elmondta, azért teszi ezt minden alkalommal nagy elődje halálának évfordulóján, 

mert így fejezi ki az elismerését mindazért, amit a városért tett a maga korában. Mindezt 

természetesen távol „azoktól, akik más célokra használják” ezt az alkalmat – hangsúlyozta a 

polgármester. 

 

A digitalizáció a megmaradás záloga: ki lehetne próbálni az innovatív 
elképzeléseket Székelyföldön 
2017. október 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

A gazdaság és a kormányzás jövője egyaránt az innovációtól és a digitalizációtól függ, ez 

Székelyföld megmaradásának és fejlődésének alapja – állapították meg az 5. Székelyföldi 

IT&C és Innovációs Konferencia előadói. A magyar kormány Kárpát-medencei digitális 

ökoszisztémában gondolkodik, programjait kiterjeszti a határon túliakra is – jelentette ki 

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét programért felelős miniszterelnöki biztos az információ-
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87610-trikolort-lenget-romanok-szazai-vonulnak-fel-hargita-es-kovaszna-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/elarulta-florea-hogy-mikent-gondol-bernadyra
https://kronika.ro/gazdasag/a-digitalizacio-a-megmaradas-zaloga-kicsiben-ki-lehetne-probalni-az-innovativ-elkepzeleseket-szekelyfoldon
https://kronika.ro/gazdasag/a-digitalizacio-a-megmaradas-zaloga-kicsiben-ki-lehetne-probalni-az-innovativ-elkepzeleseket-szekelyfoldon
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technológia és az innováció témájában Sepsiszentgyörgyön rendezett háromnapos 

konferencia zárónapján. 

 

Centenárium: „testvéri üzenetet” fogalmazna meg a magyaroknak a román 
kultuszminiszter 
2017. október 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, MTI 

Fontos lenne testvéri üzenetet megfogalmazni a kisebbségek, különösen a magyar kisebbség 

irányába, hogy a románokkal együtt ünnepeljék az egyesülés centenáriumát – nyilatkozta 

vasárnap este a Realitatea hírtelevízióban Lucian Romaşcanu kulturális és nemzeti 

identitásért felelős miniszter. A tárcavezető úgy vélekedett: lehet, hogy nem mindig a „túlzott” 

követelések a legcélravezetőbbek, de lehetnek politikai, parlamenti szintű kezdeményezések, 

amelyekkel az RMDSZ javíthatja a magyarok életminőségét. Romaşcanu azt mondta: azt 

szeretné, hogy a centenáriummal kapcsolatban a politikusok ne essenek túlzásokba, hanem 

szolidaritásról tegynenek tanúbizonyságot, mert az állam létrejöttét ünnepeljük. Kelemen 

Hunornak az egyesülést illető álláspontjával kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: az 

RMDSZ szövetségi elnöke „azóta finomította álláspontját”. 

 

Hat ország kulturális intézetét tömörítő multikulturális központ létesítését 
tervezi a MOGYE  
2017. október 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Hat ország kulturális intézetét tömörítő multikulturális központ létesítését tervezi a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) - jelentette be hétfőn a 

felsőoktatási intézmény rektora. Leonard Azamfirei elmondta, a központban egy fedél alatt 

működne az Egyesült Királyság nemzetközi kulturális és oktatási szervezete, a British 

Council, a kínai nyelv és kultúra megismertetésével foglalkozó Konfuciusz Intézet, a Francia 

Intézet, a Goethe Intézet, a spanyol Cervantes Intézet és a Magyar Kulturális Intézet. A 

központ létesítéséről szóló határozatot már elfogadta az egyetem igazgatótanácsa, jelenleg a 

megvalósíthatósági tanulmányokon dolgoznak.  

 

Tavaly csúcsot döntött a belső migráció, Székelyföldről továbbra is 
elvándorolnak 
2017. október 23. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Felerősödött, és 2016-ban csúcsot döntött Romániában a belső migráció - közölte az Országos 

Statisztikai Hivatal (INS) adatait elemezve a Pressone.ro portál.  Az INS adatai szerint 2016-

ban 389 ezer romániai költözött az ország egyik településéről egy másik településére, és az 

elmúlt évben regisztrálták az utóbbi 25 év legjelentősebb belső migrációját az országban. 

Amint a portál megállapította: a román-magyar határ melletti Arad és Temes és Bihar megye, 

az erdélyi szászok elvándorlása révén lakossága egy részét elvesztő Szeben és Brassó megye, 

valamint Kolozs megye az utóbbi 25 évben csaknem töretlenül célterületei voltak a belső 

migrációnak. Az ország 32 megyéjéből - köztük Maros, Hargita és Kovászna megyéből, illetve 

a jelentős magyar lakossággal rendelkező Szilágy és Szatmár megyéből - nemcsak a külföldi 
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https://kronika.ro/belfold/centenarium-btestveri-uzenetetr-fogalmazna-meg-a-magyaroknak-a-kultuszminiszter
https://kronika.ro/belfold/centenarium-btestveri-uzenetetr-fogalmazna-meg-a-magyaroknak-a-kultuszminiszter
http://multikult.transindex.ro/?hir=10501
http://multikult.transindex.ro/?hir=10501
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87684-tavaly-csucsot-dontott-a-bels-migracio-szekelyfoldr-l-tovabbra-is-elvandorolnak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87684-tavaly-csucsot-dontott-a-bels-migracio-szekelyfoldr-l-tovabbra-is-elvandorolnak
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lehetőségek, hanem Románia jobban fejlődő megyéi is elvonzották az elmúlt 25 évben a 

mobilis rétegeket. 

 

Regisztrációban segítenek, szavazásra buzdítanak 
2017. október 23. – szekelyhon.ro 

Adataik aktualizálására, illetve a magyar választói névjegyzékbe való regisztrálásra biztatja a 

magyar állampolgársággal rendelkezőket a székelyudvarhelyi Demokrácia Központ – és az azt 

üzemeltető EMNP, EMNT –, amelynek munkatársai szívesen segítik ebben az érintetteket.  

 

„Sajnos nem elég nagy a kényszerítő erő” – a kisebbségi jogok szavatolását 
kérték Strasbourgban 
2017. október 23. – Krónika, maszol.ro 

A kisebbségi jogok szavatolására fogalmaztak meg több javaslatot a napokban Strasbourgban, 

az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának plenáris ülésén a 

Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt előírások megvalósításáról 

szóló jelentés kapcsán. Grüman Róbert, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke, a 

kongresszus tagja hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta: az ülésen 

felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok bővítése, így a többnyelvűség is az 

állam úgynevezett jogalkotói nagylelkűségétől és a többség döntésétől függ, illetve attól, hogy 

milyen kényszerítő ereje van az állam által elfogadott és ratifikált nemzetközi egyezménynek. 

 

Megszavazta a felsőház a nemzeti kisebbségek ünnepnapjára vonatkozó 
törvénytervezetet 
2017. október 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely értelmében december 18-át jelölik ki a 

Romániában élő nemzeti kisebbségek ünnepnapjaként. A felsőház ellenszavazat nélkül, 92 

támogató vokssal fogadta el a nemzeti kisebbségeket képviselő törvényhozók által benyújtott 

kezdeményezést, amely alapján december 18-a lesz a nemzeti kisebbségek ünnepnapja. A 

tervezet egy erre vonatkozó, 1998-ban elfogadott kormányhatározatot emel törvényerőre.  

 

Interjú Deutsch Tamás EP-képviselővel, a Digitális Jólét Programért felelős 
miniszterelnöki biztossal 
2017. október 24. – Krónika 

Átfogó digitalizációs stratégia mentén dolgozik a magyar kormány a Digitális Jólét Program 

megvalósításán, amelybe a határon túli területeket is bevonják – jelentette ki a Krónikának 

adott interjúban Deutsch Tamás, a programért felelős miniszterelnöki biztos. A budapesti 

kormányzati illetékestől megtudták, a határon túli önkormányzati vezetőket okosvárosi 

fejlesztéseket célzó képzésekben is részesítik. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/regisztracioban-segitenek-szavazasra-buzditanak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bsajnos-nem-eleg-nagy-a-kenyszerito-eror-n-a-kisebbsegi-jogok-szavatolasat-kertek-strasbourgban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bsajnos-nem-eleg-nagy-a-kenyszerito-eror-n-a-kisebbsegi-jogok-szavatolasat-kertek-strasbourgban
http://itthon.transindex.ro/?hir=49157
http://itthon.transindex.ro/?hir=49157
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Magas magyar állami kitüntetéssel ismerték el Paulisz Boldizsár tevékenységét 
2017. október 20. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Magas állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét adták át Paulisz Boldizsárnak, 

az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnökének, a mártír gróf alsóbodoki kegyhelye 

létrehozójának Magyarország pozsonyi nagykövetségén pénteken. Az Áder János köztársasági 

elnök által a felvidéki magyarság érdekében végzett közösségépítő tevékenységéért valamint 

Esterházy János emlékének ápolása érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként 

adományozott kitüntetést Pető Tibor nagykövet nyújtotta át Paulisz Boldizsárnak, aki 

egyebek mellett az 1995-ben létrehozott alsóbodoki magyar tannyelvű magán szakközépiskola 

alapítójaként vált ismertté. 

 

Iskolafejlesztésről, együttműködésről, tudásmegosztásról tanácskoztak az 
iskolaigazgatók 
2017. október 20. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az égisze alatt működő Iskolavezetők 

Országos Társulása a Comenius Pedagógiai Intézettel közösen október 18-19-én Búcson 

tartotta meg a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók 2. országos konferenciáját. Az eseményt 

Peter Krajňák oktatási államtitkár, Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának helyettes államtitkára és Kádár Zoltán, a nemzetpolitikai államtitkár 

kabinetfőnöke is megtisztelte jelenlétével. 

 

Farkas Iván a szlovák köztévében: Jó estét kívánok mindenkinek! 
2017. október 21. – Felvidék Ma 

A megyeelnökjelöltek szlovák közszolgálati televízióban rendezett pénteki vitájában Nyitra 

megye önkormányzatának elnökjelöltjei ültek egy asztalhoz: a nyolc jelöltből heten vállalták a 

műsorban való megmérettetést. Farkas Iván, az MKP jelöltje és Hajdu László, az MKDSZ 

jelöltje magyarul is köszöntötték a nézőket a szlovák televízió vitaműsorában, amelyet 

a Regina Rádió hallgatói is követhettek élőben. 

 

Fiatalok a nemzetpolitikáról Dunaszerdahelyen 
2017. október 21. – Felvidék Ma 

Kárpát-medencei magyar fiatalok háromnapos szemináriuma zajlott a Csallóköz szívében. A 

politika iránt érdeklődő magyarországi és határon túli fiatalok közt az Esterházy Akadémia 

hallgatói és a Via Nova ICS tagjai is élénk figyelemmel követték az előadásokat. 

 

Adjunk lehetőséget valamennyi iskolának a megmaradásra! 
2017. október 21. – Felvidék Ma 

Nyitra megye lakosságának 27,6 százaléka vallotta magát magyarnak, ennek ellenére az MKP 

évekig ellenzékből politizált, a szlovák koalíció pedig mindent megtett annak érdekében, hogy 

a magyar járások hátrányba kerüljenek. Majd idővel a helyzet változott, és a Magyar Közösség 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171020143447/Magas-magyar-allami-kituntetessel-ismertek-el-Paulisz-Boldizsar-tevekenyseget.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171019205456/Iskolafejlesztesrol-egyuttmukodesrol-tudasmegosztasrol-tanacskoztak-az-iskolaigazgatok.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171019205456/Iskolafejlesztesrol-egyuttmukodesrol-tudasmegosztasrol-tanacskoztak-az-iskolaigazgatok.html
http://felvidek.ma/2017/10/farkas-ivan-a-szlovak-kozteveben-jo-estet-kivanok-minden/
http://felvidek.ma/2017/10/fiatalok-a-nemzetpolitikarol-dunaszerdahelyen/
http://felvidek.ma/2017/10/adjunk-lehetoseget-valamennyi-iskolanak-a-megmaradasra/
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Pártjának frakciója sokszor a mérleg nyelvévé vált. Ebből a helyzetből próbálták meg kihozni 

a maximumot a magyar képviselők. 

 

Eljött a tisztességes képviselet ideje! 
2017. október 22. – Felvidék Ma 

Nagy Dávid fiatal érsekújvári ügyvéd, egyben a város alpolgármestere, 23-as számmal indul a 

megyei választásokon Nyitra megyében. Az érsekújvári körzet MKP-s képviselőjelöltje számos 

rendhagyó, újszerű módszerrel szólítja meg a választókat, bízva a párbeszéd 

eredményességében. Véleménye szerint kisebbségben élni mindennapi harcot jelent, 

hozzátéve, a magyar határ közelségét és az ebben rejlő gazdasági lehetőségeket bűn nem 

kihasználni ebben a megyében. 

 

Elérhető a Baross Gábor Terv összefoglalója 
2017. október 22. – Felvidék Ma 

Praktikus segítség található a gazdasag.sk weboldalon azok számára, akik a felvidéki 

gazdaságélénkítő program pályázatát most írják, vagy erre készülnek. Az oldalon ugyanis 

elérhető a Baross Gábor Terv összefoglalója. A pályázatok leadási határidejét október 31-ig 

meghosszabbították. 

 

Megyei választás: az MKP célja a minél több képviselő és alelnöki poszt Kassa 
megyében 
2017. október 23. – hirek.sk 

A november negyedikei megyei választásokra készülve Kassa megyében is gőzerővel folyik a 

kampány. A legutóbbi népszámlálás szerint a megyében 9,4 százaléknyi magyar nemzetiségű 

lakos él. A megyei közgyűlésnek 57 tagja van, abból jelenleg négyen az MKP tagjai, a velük 

politizáló Nagy György pedig független jelöltként került be a megyei önkormányzatba. A 

magyar párt ebben a megyében 24 képviselőjelöltet indít, és Richard Raši (Smer-SD) 

megyeelnök-jelöltet támogatja. 

 

Esterházy emléktáblát avattak Nagymegyeren 
2017. október 23. – Felvidék Ma 

A mártírpolitikus emlékét szombattól tábla őrzi a csallóközi fürdővárosban is, rajta középen a 

következő szöveggel „A mi jelünk a kereszt…”, ami Esterházy jelmondatának is tekinthető, 

hiszen mélyen hívőként  és emberbarátként élte le egész életét. 

 

Mégis állítanak szobrot Horthynak Hodosban 
2017. október 20. – Új Szó 

Az előzetes tervekkel ellentétben nem a templomkertben, hanem a lelkészi hivatal egyik 

helyiségében helyezik el Horthy Miklós szobrát Hodosban – ennyiben engedett a helyi 

egyházközség a zsinati elnökségnek. „A Nemeshodosi Református Egyházközség 

Presbitériuma megerősítve korábbi határozatát, tisztelettel és köszönettel elfogadja a Horthy 
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http://felvidek.ma/2017/10/eljott-a-tisztesseges-kepviselet-ideje/
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Miklós Társaság adományát, a Horthy Miklós kormányzót ábrázoló mellszobrot” – jelentette 

be Kis-Csáji Julianna lelkész. A lelkész Horthyt „tisztelendő hithősnek” minősíti, szoborállító 

kezdeményezésüket „lélekébresztőnek” nevezi, de tudomásul veszi, „hogy ez idő szerint 

leleplezhetetlennek nyilváníttatott a főméltóságú kormányzó úr mellszobra”. 

 

Pásztor István: Nagyok az elvárások a Duna Régió Stratégiával kapcsolatban 
2017. október 20. – Pannon RTV 

Néhány nappal ezelőtt tartották Budapesten az Európai Unió Duna Régió Stratégia 

hagyományos fórumát, ahol a régió vezetői, tisztségviselői vettek részt. A stratégia célja, hogy 

fejlessze a regionális együttműködést, és olyan országok számára is lehetőséget biztosítson, 

amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. A budapesti rendezvényen mind Szerbia, mind 

pedig Vajdaság is képviseltette magát. Pásztor István a Tartományi Képviselőház elnöke, akit 

a héten választottak meg a Duna menti Városok és Régiók Tanácsának új alelnökévé, a 

Pannon TV Közügyek műsorának vendégeként elmondta, sokkal nagyobbak az elvárások a 

Duna Régió Stratégiával kapcsolatban, mint a megvalósult eredmények. Pásztor hozzátette, 

konkrét terveket készítettek a tanács működésének előremozdítása érdekében. 

 

Zenta: Iskolatáskákat kaptak a községbeli falvak elsősei 
2017. október 23. – Vajdaság.ma  

Új iskolatáskákat kaptak ajándékba a Zenta községbeli falvak oktatási intézményeinek elsős 

tanulói, akiknek a helyi önkormányzat és a Stevan Sremac Általános Iskola illetékesei ma 

adták át a tartományi támogatással megvásárolt ajándékokat. Ceglédi Rudolf, Zenta község 

polgármestere elmondta, az önkormányzat és a Stevan Sremac Általános Iskola a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkárság 

pályázatán nyerte el azt a támogatást, amely lehetővé tette a községhez tartozó falvak 

általános iskolái elsős diákjainak megajándékozását, majd hozzátette, abban bíznak, hogy a 

jövőben a városi iskolák tanulói számára is tudnak majd hasonló adományt biztosítani. 

 

Névtáblaavató ünnepség volt Kispiacon 
2017. október 23. – Pannon RTV 

Új névtáblát kapott a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci kihelyezett tagozata. 

Mától a bejárat fölött azt is írja, hogy a kispiaci tagozat Móricz Zsigmond nevét viseli. A 

kiaspiaci iskola, amely régebben is Móricz Zsigmond nevét viselte, kiváló kapcsolatokat ápol a 

horgosi anyaépülettel, az oktatási fejlesztések mindkét iskolára kiterjednek. A kispiaci 

kihelyezett tagozaton a tíz új számítógép és egy nyomtató valamint egy új fűnyíró mellett más 

beruházások is megvalósultak az elmúlt időszakban. Kávai Bózsó Ildikó, magyar nyelv- és 

irodalom szakos tanár, Kispiac: „Kapott a konyhánk egy vadonatúj konyhabútort, azután 

tévét kaptunk az előcsarnokba, ami segíti az oktatói munkát, a műsorok, rendezvények 

megszervezését.” 
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Magyarkanizsa község legjobbjai 
2017. október 23. – Magyar Szó 

Három napon át Magyarkanizsa község napját ünnepelték, számtalan program biztosította a 

szórakozást, de nem feledkeztek meg a legrangosabb díjak átadásáról sem. Mint minden 

évben, most is kitüntetett figyelmet érdemeltek azok az emberek, akik sokat tettek nemcsak a 

városért, hanem az egész községért. Pro Urbe díjazottak a 2017-es évben: Magyarkanizsa 

község díszpolgára címben részesült Klamár Zoltán, Pro Urbe érdeméremben részesült 

Váradi Etelka, köszönő oklevelet kapott Potrebić Viktória nyugdíjas tanítónő, Lončar Dmitar, 

továbbá a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, valamint a Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola velebiti tagozata is. 

 

A Fidesz nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba  
2017. október 21. – MTI, mandiner.hu, mno.hu, Index, karpatalja.ma  

 A Fidesz mindaddig nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba, 

amíg az ukrán oktatási törvény módosításával nem válik lehetővé a kisebbségi nyelvű oktatás 

lehetősége az óvodától az egyetemig - jelentette be Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A 

kormánypárti politikus kijelentette, Magyarország továbbra is úgy gondolja, hogy módosítani 

kell az ukrán oktatási törvényt, mivel alacsonyabb szintű jogszabályokkal nem orvosolhatók 

annak hiányosságai. Németh Zsolt ezzel az ukrán sajtó azon interpretációját cáfolta, amely 

elmondása alapján úgy értékelte a két ország miniszterei közti találkozókat, hogy 

Magyarország tudomásul vette az új oktatási törvényt és a végrehajtási rendeletekről 

kezdődtek meg az egyeztetések. 

 

Idén 4 szombaton folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó 
programja 
2017. október 23. – Kárpátalja 

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

programját, melyben Kárpátalja általános és középiskolásai vehetnek részt évről évre 

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

Ebben az évben október 21-én újra kezdetét vette a tehetséggondozás a következő 

központokkal: Ungvár (koordinátora Kulin Judit), Nagydobrony (koordinátora Molnár 

Erzsébet), Bátyú (koordinátora Szántó Edit és Bajusz Erzsébet), Munkács (koordinátora 

Horvát Ivett), Tiszaújlak (koordinátora Simon József), Aknaszlatina (koordinátora Benedek 

Imre), Beregszász (koordinátora Snicer-Pobránszky Gabriella), Mezővári (koordinátora Bíró 

Éva). 
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„Az élmény az elsődleges” – két hónapos idegenvezetői képzés indult 
2017. október 23. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

ingyenes idegenvezető képzést indított 2017. október 20-án a Miniszterelnökség dr. Grezsa 

István által vezetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

koordinálásáért felelős kormánybiztossága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával. A képzés 

2017. október 20-tól kezdődően két hónapig tart, 360 órában péntek-szombatonkénti 

tanórákkal, melyeket a Munkácsi Állami Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elismert turisztikai szakemberei tartanak 

majd. 

 

Deák Ferenc emlékét idézték fel Zsitkócban 
2017. október 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

Zsitkóc lakossága igen büszke arra, hogy Deák Ferenc, „a haza bölcse” elődei erről a kis 

településről származnak. Minden évben a szomszédos magyarországi községek képviselőivel 

és a vendégekkel együtt emlékére szervezik meg a Deák-napot. Az 1867. évi kiegyezés 150. 

évfordulója alkalmából Deák és barátja kapcsolatára derített fényt a budapesti Klauzál Gábor 

Társaság előadása. 

 

Bővült az „UMIZ gyerekeknek“ sorozat 
2017. október 23. - Volksgruppen 

Négy újabb kötettel bővült az UMIZ gyerekeknek című háromnyelvű könyvsorozat. A 

könyveket az elmúlt pénteken mutatták be Alsóőrött, ismét több nyelven, színes programmal, 

meghívott óvodai, iskolai csoportokkal. Ezzel immár 29-re bővült a könyvek száma, melyek az 

óvodai évhez, témákhoz kapcsolódnak. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. október 21. – Kossuth Rádió 
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Kosztümös filmeket forgattak Lendván, a Szlovén RTV Magyar 

Szerkesztőségének munkatársai 

Lendván a Szlovén RTV Magyar Adásainak Szerkesztősége széleskörű összefogással két 

fontos dokumentumfilmet is készített a közelmúltban. Az egyikben a Szlovénia területén 

kinyomtatott első, történetesen magyar nyelvű könyv történetét mutatják be. A másikban 

pedig az Alsólendván született tenor, Pataky Kálmán élete és pályája körvonalazódik előttünk. 

Október első hetében a Duna World és az m5 csatorna nézői is megnézhették mindkét filmet, 

amelyek készítőivel és szereplőivel Szabó Márk idézte fel a filmforgatás érdekességeit. 

 

200 éve született Tompa Mihály - képzőművészeti kiállítással is emlékeznek a 

költőre szülővárosában, Rimaszombatban 

Tompa Mihály kétszáz évvel ezelőtt született Rimaszombatban, ahol a közelmúltban a róla 

elnevezett téren visszaállították a szobrát. A költő szülővárosában kiállítás is nyílt Máger 

Ágnes festőművész Tompa illusztrációiból.  A tárlat az egykori Három Rózsa, ma Tátra Szálló, 

dísztermében látogatható. Máger Ágnes festőművésszel beszélgetett a Határok nélkül 

riportere. 

 

Pósa Lajos emlékkiállítás Kazincbarcikán - a felvidéki Radnóton született költő, 

dalszerző hagyatékának bemutatása fotókon is. 

Pósa Lajos emlékkiállítás látható Kazincbarcikán, az Egressy Béni Városi Könyvtárban, 

melynek igazgatója fontosnak tartja a felvidéki Radnóton született költő, dalszerző 

hagyatékának fotókon való bemutatását is. Pósa Lajos jó néhány kötete is ott sorakozik a 

polcokon - halljuk az intézmény igazgatójától, Molekné Kőrösi Beatrixtől. 

 

,,Grobszurdok és a minellák" – bemutatták Aradon Juhász Béla A nagy utazás 

című könyvét 

A budapesti közönség a 88. Ünnepi Könyvhéten már megismerhette Juhász Béla A nagy 

utazás című könyvét, de az aradiak csak a közelmúltban vehették kezükbe. A ,,grobszurdok és 

a minellák" műfaji megteremtője, a köztiszteletnek örvendő fizikatanár, a volt 

sportszerkereskedő, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium egykori igazgatója ma már 

nyugdíjas, íróként azonban roppant aktív. Két és fél év alatt öt könyve jelent meg. A most 

bemutatott A nagy utazás az első kettőnek egyfajta folytatása - mondja Juhász Béla. 

 

Ez már a 27. – Péterfalván rendezték meg idén a Kárpátaljai Magyar 

Folklórfesztivált 

A 27. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválra 23 hagyományőrző néptánc, népdal és népzene 

csoport érkezett Péterfalvára. A találkozót 1989-ben rendezték meg először. Iváncsik Attila 
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mikrofonja előtt elsőként Zubánics László szervezőt, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

igazgatóját hallják. 

 

A jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig a büntetését - nagy sikere volt a Lúdas 

Matyi mesekoncertnek Csíkszeredában 

A mese nem ma született, de a tartalma ma is aktuális: a jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig a 

büntetését. Lukácsházi Győző rádiós műsorvezető, tubaművész és Balogh Sándor karmester, 

zeneszerző jó két évtizede mesél zenével, most már a külhoni gyerekközönségnek is. A Ludas 

Matyi csíkszeredai bemutatója előtt készült a Határok nélkül riporterének összeállítása, 

amelyben először Lukácsházi Győzőt, a Bartók Rádió munkatársát, a Szegedi Szimfonikus 

zenekar vezetőjét halljuk. 

 

Határok nélkül 

2017. október 22. – Kossuth Rádió 

 

Farkas Ottót a  Felvidéken Medvesalja krónikásának neveznek 

Farkas Ottót a  Felvidéken Medvesalja krónikásának neveznek. A 11 kötetes szerző elsősorban 

a régió mondavilágára összpontosít, de a hontalanság éveinek eseményei is forráskét 

szolgálnak műveihez.  

 

Konferencia Kelet-Közép-Európa közelmúltjáról 

Kelet-Közép-Európa közelmúltjának történetében számtalan a fel nem dolgozott, ki nem 

beszélt tragédia.  A szegedi lengyel konzul, Karol Birnacki ezen a helyzeten kíván változtatni, 

oszlatni a homályt a lengyel- és a magyar nép által átélt borzalmak körül. A szeptember végén 

megrendezett konferencián egyaránt szó volt a délvidéki partizánvérengzésekről, és a  

lengyelek 1943-as volhiniai veszteségeiről.  Beszélgetés Karol Birnackival a konferencia előtt. 

 

 

Temesvári és magyarországi katonai hagyományőrzők látványos bemutatókon 

idézték fel a törökkori csatákat a Temesvári Magyar Napokon 

Temesvári és magyarországi katonai hagyományőrzők látványos bemutatókon idézték fel a 

törökkori csatákat a Temesvári Magyar Napokon. A házigazda Losonczy István 

Hagyományőrző és Sportegyesület meghívására az Egri Vitézlő Oskola, a Déli Tüzek Őrzői, a 

Gyulakeszi Gyulaffy Hagyományőrző Bandérium valamint Tata Várának Szeymenjei közösen 

elevenítették fel például Losonczy István várvédőinek hősi küzdelmét az 1551. októberi 20-i 

csatában.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-22_18:30:00&ch=mr1
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Hetvenkedő - Határtalan hagyományaink címmel tartja meg születésnapi 

műsorát a Délibáb néptánccsoport 

Megkönnyítené a Lajtán-túli magyar hagyományéltető szervezetek anyagi helyzetét, ha 

indulhatnának a Kárpát-medenceiek számára kiírt pályázatokon. De ennek hiányában is 

előteremtik a működéshez szükséges pénzt, ahogy azt a már 70 éve működő Délibáb Bécsi 

Magyar Kultúregyesület keretein belül működő néptánccsoport is teszi. Hetvenkedő - 

Határtalan hagyományaink címmel tartják meg születésnapi műsorukat október 28-án 

Bécsben, a Komensky Iskolában.  

 

Schlosser András egykori munkácsi vasöntödei szobrász emléke előtt tisztelegve 

avattak emlékművet a Munkács melletti frigyesfalvai temetőben 

Schlosser András egykori munkácsi vasöntödei szobrász emléke előtt tisztelegve avattak 

emlékművet a Munkács melletti frigyesfalvai temetőben. A művész munkái az Osztrák-

Magyar Monarchia egész területén megtalálhatóak voltak. A Magyar Nemzeti Múzeumban 

őrzik például az általa készített első Kossuth-mellszobrot. 

 

Térkép 

2017. október 21. – Duna 

 

34 udvarhelyszéki civil szervezet résztvevői futottak egy-egy jótékony célért 

Székelyudvarhelyen a Fuss neki! adománygyűjtő akción. A sportszerető, segíteni akaró 

önkéntesek száma tavaly óta a duplájára nőtt. Idén több mint 400-an vállalták, hogy 

szaladnak egy pár kilométert egy civil szervezet, óvoda vagy iskola álmának megvalósításáért. 

 

Több ezer gyermek szűrővizsgálata, értékes gyógyászati eszközök ajándékozása és a korai 

fejlesztőközpont támogatása is része volt a nemzetközi gyermekmentő szolgálat őszi, 

székelyföldi körútján. A gyermekmentők 26 éve, évente kétszer járnak Székelyföldre, olyan 

településeken végeznek szűrő vizsgálatokat, ahol nincsenek szakorvosi rendelők. 

 

Kárpátalján évtizedeken keresztül nemhogy emlékezni, beszélni sem lehetett az 1956-os 

magyarországi eseményekről. Akik emlegették, azokat a szovjet biztonsági szolgálat, a KGB 

megfigyelte, esetleg letartóztatta vagy kihallgatta. Szabadon emlékezni az 1991-es 

rendszerváltozás óta lehet a megyében a forradalom eseményeire, hőseire. Néhány éve 

Magyarország Ungvári Külképviselete szervezi az ünnepségeket. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-10-21-i-adas/
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Jótékonysági estet szervezett a Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági Szervezet egyik 

tagjuk megsegítésére, aki súlyos autóbalesetet szenvedett. Családja hónapok óta otthon 

ápolja, Beregszászon, a kezelés azonban sokba kerül, barátai ezért szervezték a jótékonysági 

estet, hogy a bevétellel hozzá járuljanak a fiatalember gyógykezeléséhez. 

 

A Rákóczi Szövetség idén 25. alkalommal szervezi meg Budapesten egyik legjelentősebb 

ifjúsági rendezvényét, a Gloria Victis 1956 elnevezésű programsorozatot, amelyen bodrogközi 

és Ung-vidéki diákok is évek óta rendszeresen részt vesznek. Idén a nagykaposi Gimnázium 

diákjai is eljöttek, akik együtt emlékezhetnek az 1956-os eseményekre és hősökre 

anyaországbeli társaikkal. 

 

Első és második világháborús ereklyékből alakított ki múzeumot egy nagyváradi család. Az 

első világháború 100. évfordulója alkalmából nyílt meg a személyes gyűjtögetésük során 

kialakított házi múzeum, mely immár látogatható Nagyvárad középkori várában, méghozzá 

belépő nélkül, ingyenesen. 

 

Öt kontinens 

2017. október 21. – Duna World 

 

Ezekben a napokban az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeznek a 

világ szinte minden pontján, ahol magyarok élnek. Azokra gondolnak, akik 1956-ban fegyvert 

ragadva, bátorságból és hazaszeretetből követendő példát mutattak a világnak, a 

magyarságnak. Tették mindezt önzetlenül, életüket is feláldozva. A forradalom után sokaknak 

kellett menekülniük az óhazából és idegen földön kezdtek új életet, de nem adták föl és a múlt 

nehézségei ellenére egy békés jövőről álmodoztak. A mai műsorban rájuk emlékezünk. 

 

Lázár Tamás 1956-ban 19 éves volt, és esti iskolába járt. Október 23-án az iskolában értesült 

arról, hogy kitört a forradalom, és az osztálytársai a Rádiónál gyülekeznek, így ő is követte 

őket, és szemtanúja volt az ott történteknek. 1956 novemberében hagyta el Magyarországot, 

jelenleg Kaliforniában él. Aktívan részt vesz a Magyar Ház rendezvényein, amelynek 

korábban háznagya is volt, igyekszik ápolni és megőrizni magyarságát. Lássuk az ő 

visszaemlékezését az ’56-os eseményekre. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-10-21-i-adas/
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Tanácsos Antal 1956-ban 25 éves volt, Óbudán lakott és az I. magyar betűöntödében 

dolgozott. A munkahelyén értesült az 1956-os forradalom eseményeiről. Később pedig részese 

lett az utcai történéseknek. 1956 decemberében hagyta el Magyarországot először Ausztriába, 

majd onnan Ohio államba, végül Dél-Kaliforniába került. Stábunknak Los Angelesben mesélt 

emlékeiről. 

 

1956-ban Gyenes Charlie 19 éves volt, a Parlamentnél lévő események részese lett és ez 

meghatározta további sorsát. Amerikai otthonában mesélte el a stábnak az ő történetét. 

 

Emlékezni és emlékeztetni, ez az ami összeköti a generációkat, segít megérteni a múltat, 

ezáltal megbecsülni a jelent. A több mint hat évtizede történt dicső pillanatok hősei közül 

néhányan még emlékeznek azokra a napokra és emlékeztetnek minket is arra, Márai Sándort 

idézve „ilyen nagy dolog a szabadság?”. A Svájcban élő Kenessey Csaba és családja pedig 

emlékezik otthon és itthon. 

 

Kárpát Exrpessz 

2017. október 22. 

 

Kukoricaünnep Zentagumarason 

Nyolcadik alkalommal szerveztek a főként magyarok lakta délvidéki településen, 

Zentagunarason, kukoricaünnepet. 

 

Néptánc és népzene a kárpátaljai Tégláson 

Néptánc és népzene-próbára érkeznek a téglási gyerekek és felnőttek. A kárpátaljai település 

kultúrházában több hagyományőrző csoport is működik.  

 

Vártisztító akciók a tornai várban 

Szurovec Róbert a felvidéki Torna várába igyekszik. A fiatalember annak a polgári 

társulásnak az alelnöke, amely a vár rendben tartását, megóvását tűzte ki céljául. Tavasszal és 

ősszel vártisztító akciókat szerveznek. 

 

A pálinkájáról híres Oroszhegyre látogatott a Kárpát Expressz stábja 

Udvarhelyszéken van egy település, amely messzeföldön híres jóízű szilvapálinkájáról. 

Oroszhegy a neve. Az itt készülő szilvapálinka – mértékkel fogyasztva – a legjobb gyógyszer 

bajokra. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-10-22-i-adas-7/
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