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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország nem tudja támogatni Ukrajna integrációs törekvéseit 
2017. október 27. – MTI, kormany.hu, mandinder.hu, Kárpátalja, Index.hu, mno.hu, Hír TV  

Magyarország nem tudja támogatni Ukrajna integrációs törekvéseit, ezért vétózta meg a 

NATO-Ukrajna bizottság decemberi ülésének összehívását - mondta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A tárcavezető 

kiemelte: egészen szeptember elejéig Magyarország a leghangosabb és legaktívabb 

támogatója volt Ukrajna integrációs törekvéseinek, de "hátba szúrásnak" tekinti az oktatási 

törvény elfogadását. "Ma is szívesen lennénk" az ország törekvéseinek támogatói, de csak 

azon országokat tudja támogatni Magyarország, amelyek döntéseikkel, viselkedésükkel 

rászolgálnak erre  - mutatott rá. 

 

Közel 890 millió forint a külhoni magyar családi vállalkozások támogatására 
2017. október 27. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Demokrata, Híradó, 

Vajdaság.ma, Kárpátalja.ma, Felvidék.ma, Hírek.sk 

Közel 890 millió forintból 185 projekt megvalósítását támogatja a nemzetpolitikai 

államtitkárság a külhoni magyar családi vállalkozások éve keretében - közölte Potápi Árpád 

János pénteken Budapesten. A nemzetpolitikai államtitkár sajtótájékoztatón ismertette a 

külhoni magyar családi vállalkozások és fiatal vállalkozók támogatását és együttműködését 

célzó pályázatok eredményeit. Elmondta: az eredeti keretösszeg 830 millió forint volt, de a 

pályázatok nagy száma miatt ezt megemelték. A július végi határidőig 476 kérelem érkezett 

családi vállalkozásoktól. Ezek közül 124 pályázatot támogatnak, több mint 665 millió 

forinttal. A nem mezőgazdasági tevékenységet folytatók 4-6 millió forintra, a mezőgazdasági 

tevékenységet folytatók 4-4,5 millió forintra nyújthattak be kérelmet. 

 

Magyar Levente: minden korábbinál nagyobb támogatásra számíthatnak a 
kárpátaljai magyarok a magyar kormány részéről 
2017. október 27. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, Lokál,   

A magyar kormány a kárpátaljai magyarságnak eddig nyújtott támogatások minden formáját 

nemcsak fenntartja, hanem bővíteni fogja, így minden korábbinál nagyobb támogatásra 

számíthatnak a kárpátaljai magyarok - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteken Beregszászon, ahol közel ezer 

vállalkozó írt alá pályázati szerződéseket 2,3 milliárd forint értékben a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési támogatásának keretében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola aulájában tartott aláírási ünnepségen mondott beszédében Magyar Levente 

emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány 2016 végén mintegy 2 milliárd forintnyi 

támogatást folyósított az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében a 
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kárpátaljai magyar vállalkozóknak, s eddig összesen 18 ezer családi vállalkozó számára 

finanszírozta a kataszteri földbemérést.  

 

Kijevben átadták a Magyar Házat 
2017. október 27. – MTI, hirado.hu, mandinder.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo, beol.hu, zaol.hu  

A kijevi Magyar Ház megnyitása annak köszönhetően vált lehetővé, hogy Magyarország 

gazdaságilag és lélekben is egyaránt erősödött - hangsúlyozta Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

pénteken az ukrán fővárosban, azon a rendezvényen, amelyen ünnepélyesen megnyitották és 

átadták a Magyarok Kijevi Egyesületének a Magyar Házat. A Kijev belvárosában lévő lakást - 

ahol ezentúl a kijevi magyarok összegyűlhetnek, különböző rendezvényeket tarthatnak - a 

magyar állam vásárolta meg, és átadta használatra az ukrán fővárosban élő magyar kisebbség 

egyesületének.  

 

Közép-Európa elkötelezett a lovagkirály öröksége mellett 
2017. október 27. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Híradó 

Közép-Európa elkötelezett Szent László király öröksége, a keresztény és a nemzeti értékek 

védelme mellett - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára pénteken Budapesten, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége rendezvényén. 

A Keresztény értékek a Kárpát-medencében, Szent László lovagkirály, a hit védelmezője 

címmel rendezett konferencián Potápi János kiemelte: Szent László a "haza bajnoka volt", aki 

megvédte, fölemelte és megerősítette Magyarországot.  

 

A Székelyföld nem Katalónia – Bukarest szándékosan összemossa az 
autonómia- és a függetlenségi törekvéseket 
2017. október 27. – Krónika 

Romániai magyar politikusok szerint nem lehet egy lapon emlegetni a katalánok 

függetlenségi, valamint az erdélyi, székelyföldi magyarok autonómiatörekvéseit. A katalóniai 

népszavazás kapcsán számos bukaresti véleményformáló azzal riogat, hogy a Székelyföld 

autonómiája a függetlenség „előszobája” lenne. 

 

A börtönből szabadult Nagy Zsolt nem térne vissza az aktív politikába, de adhat 
tanácsokat 
2017. október 27. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Nem kíván politikai tisztségeket vállalni, de tanácsokat továbbra is adna a politikusoknak 

Nagy Zsolt, a börtönből október elején szabadult volt romániai távközlési miniszter. Az 

RMDSZ korábbi politikusa egy pénteki kolozsvári sajtóbeszélgetésen beszélt terveiről, és 

tekintett vissza az elmúlt évek vele kapcsolatos történéseire. Kijelentette, hogy tovább fog 

harcolni az igazáért. Romániában minden jogorvoslati lehetőséget kihasznált, de a 
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https://www.hirado.hu/2017/10/27/kijevben-atadtak-a-magyar-hazat/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kozep-europa-elkotelezett-a-lovagkiraly-oroksege-mellett
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szekelyfold-nem-katalonia-n-bukarest-szandekosan-osszemossa-az-autonomia-es-a-fuggetlensegi-torekveseket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szekelyfold-nem-katalonia-n-bukarest-szandekosan-osszemossa-az-autonomia-es-a-fuggetlensegi-torekveseket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-bortonbol-kiszabadult-nagy-zsolt-nem-terne-vissza-az-aktiv-politikaba-de-adhat-tanacsokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-bortonbol-kiszabadult-nagy-zsolt-nem-terne-vissza-az-aktiv-politikaba-de-adhat-tanacsokat
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strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága asztalán van egy beadványa, amelyben 

a méltányos igazságszolgáltatáshoz való jogának a sérülése miatt panaszolta be a román 

államot. 

 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége: a tankönyvkiadás centralizációja 
rossz irány 
2017. október 27. – transindex.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tartott sajtótájékoztatót az épp közvitán lévő új 

oktatási törvény kapcsán. A sajtótájékoztatón részt vett Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ 

elnöke, Dr. Fóris-Ferenczi Rita egyetemi oktató, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója, 

Dr. Péntek János nyelvész akadémikus és az Erdélyi Tankönyvtanács kuratóriumának elnöke, 

valamint Dr. Köllő-Zsófia az Erdélyi Tankönyvtanács ügyvezetője.  

 

Trendfüggő anyanyelvhasználat – pénzügyi és jogértelmezési gondok nehezítik 
a törvény alkalmazását 
2017. október 28. – Krónika 

Számos kérdést vet fel az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok esetében is a helyi 

közigazgatási törvény kisebbségi anyanyelvhasználatra vonatkozó előírásainak gyakorlatba 

ültetése, ezen az eltérő jogértelmezés sem segít.  

 

Aggályos a magyarországi hatóság szerint az RMDSZ regisztrációs adatgyűjtése 
2017. október 28. – Krónika 

Törvénytelenül bonyolítja a magyarországi országgyűlési választásra történő regisztrációt az 

RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerint. Az RMDSZ 

összekötötte a regisztrációhoz és a Minority SafePack-hez történő adatfelvételt. 

 

Minority SafePack: aláírásra buzdít az RMDSZ Nőszervezete 
2017. október 28. – maszol.ro 

Az RMDSZ Nőszervezete a hétvégi elnökségi ülésén arról döntött , hogy novemberben 

minden rendezvényén alá lehet írni a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést. 

A Minority Safepack európai polgári kezdeményezés európai védelmet biztosít jogainknak – 

mutat rá az RMDSZ szombati hírlevele. „Egy olyan erős eszköz a kezünkben, amellyel 

kötelességünk élni, hisz a mi feladatunk és felelősségünk is, hogy elég hangosak és érthetők 

legyünk ahhoz, hogy reális képet fessünk helyzetünkről” – áll a közleményben. 

 

Szent László-örökség út: 21. századi eszközökkel megmutatni a Kárpát-medence 
értékeit 
2017. október 28. – maszol.ro 

Fellendíti a turizmust, munkahelyeket teremt, 21. századi értékekkel felmutatja a Kárpát-

medence értékeit – így összegezte Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető 

alelnöke a két héttel ezelőtt, Kisvárdán megnyitott Szent László-örökség út célját, akit a 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=26936
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projekt részleteiről kérdeztünk. A lovagkirály trónra lépésének 940., és szentté avatásának 

825. évfordulója tiszteletére szervezett Szent László-emlékév keretében indította el az 

RMDSZ a programot, amely 44 erdélyi és magyarországi helyszínt foglal magába.  

 

Nem kér Kovászna megye az eddigiekhez hasonló december elsejei 
hangulatkeltésekből 
2017. október 29. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Tény, hogy december elseje Románia nemzeti ünnepe, azt viszont már nem lehet elfogadni, 

hogy a szervezők más megyékből hozzanak nacionalista fiatalokat, akik aztán a megye 

településein azt kiabálják, hogy magyarok kifelé az országból" , hívta fel a figyelmet Tamás 

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a pénteki októberi soros ülésen, ahol a 

december elsejei ünnepség megszervezésére szavazott meg 30 ezer lejt a megyei 

önkormányzat. A december elsejei ünnepség tartalmi részét a prefektúra biztosítja.  

 

Nyolcszázzal kevesebb óvodás van Hargita megyében, mint öt éve 
2017. október 29. – szekelyhon.ro 

Az idei tanévben több mint 800-zal kevesebb óvodást tartanak számon a Hargita megyei 

tanügyi hálózatban, mint öt évvel ezelőtt. A gyereklétszám csökkenése országos szinten 

probléma, amelynek okai közismertek: a születések számának jelentős visszaesése, a 

nagymértékű elvándorlás, valamint a késői gyerekvállalás. 

 

Kelemen: ha Nagy Zsolt használni akarja sokéves tudását, tapasztalatát, 
biztosan lesz rá lehetősége 
2017. október 29. – transindex.ro 

Kelemen Hunor reméli, hogy a nemrég szabadlábra helyezett Nagy Zsolt megtalálja helyét a 

visszailleszkedésre, az RMDSZ pedig nyitott a közös munkára – ezt az Erdély TV-n vasárnap 

18 órától műsorba kerülő A politika belülről műsorában nyilatkozta az RMDSZ szövetségi 

elnöke.  

 

Kerékpározással sürgették az autópálya-építést Bihar megyében 
2017. október 29. – Krónika 

Harmincöt személy, köztük nyolc gyermek biciklizett szombaton Bihar megyében az észak-

erdélyi autópálya folytatása érdekében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) partiumi 

szervezete és a megye vállalkozóit tömörítő szövetség által szervezett akción. 

 

Magyarellenes lapot indított egy román újságíró-szervezet 
2017. október 29. – maszol.ro 

Certitudine (Bizonyosság) címmel vadnacionalista hetilapot indított a 2018-as centenárium 

közeledtével a Romániai Hivatásos Újságírók Egyesülete (UZPR). Egyik munkatársa a 

székelyföldi Nagy Attila „Puli”. Fejléce szerint a lap „spirituális és erkölcsi irányítója” Mihai 

Eminescu, és a szellemisége a nagy román költő nacionálsoviniszta politikai 
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publicisztikájából merítkezik. Szó szerint is, mert a Certitudinea nulladik, illetve első 

számának „vezércikke” Eminescu egy-egy írása 1882-ből, illetve 1870-ből. Utóbbiban például 

a költő azt fejtegeti, hogy a magyarok semmit nem tettek hozzá az emberiség fejlődéséhez.  

 

A területi autonómiáért tüntettek Székelyföldön az SZNT felhívására 
2017. október 29. – maszol.ro 

A viharos széllel és esővel dacolva tüntettek vasárnap este Székelyföld-szerte a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) felhívására a térség területi autonómiájáért – írja az MTI. A 

sepsiszentgyörgyi turul szobor előtti téren a tüntetés szervezői mécsesekből rakták ki 

Székelyföld körvonalát, és többen fáklyát gyújtottak, de a viharos szél és a sűrű eső eloltotta a 

nyílt lángokat. A sepsiszentgyörgyi helyszínen Izsák Balázs SZNT-elnök székely és katalán 

zászló mellett olvasta fel a tüntetés kiáltványát, amely valamennyi tüntetési helyszínen 

elhangzott. A dokumentum szerint Európában "megmozdult a föld", egyre több régió, vagy 

önálló állammal nem rendelkező közösség fejezi ki az önrendelkezés iránti akaratát. "Legyen 

szó akár függetlenségről, akár államon belüli önrendelkezésről, a nemzetközi közösségnek 

felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog 

kizárólag csak az államok népességét illeti meg" - olvasható a dokumentumban. 

 

Az esőben is égett az őrtűz az autonómiáért 
2017. október 29. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács Csíkszeredában is őrtűz gyújtásával hívta fel a figyelmet a székely 

autonómiatörekvésekre vasárnap percre pontosan 17.30-kor a Mikó vár előtti parkolóban. A 

mintegy száz résztvevő – köztük katalán zászlót lengető személy is volt – először elénekelte a 

székely himnuszt, majd Veress Dávid csíkszéki SZNT-vezető felolvasta a Székely Nemzeti 

Tanács kiáltványát.  

 

A viharban is lángolt az őrtűz Székelykeresztúr mellett 
2017. október 29. – szekelyhon.ro 

Magasba csaptak a lángok vasárnap a székelykeresztúri Jézus-kiáltón, ahol a székelység 

autonómiaigényét kifejezve gyújtottak lármafát. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 

szervezett akción nagyjából ötvenen vettek részt. Farkas Csaba, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) alelnöke elmondta, hogy voltak települések, ahol a viharos időjárás miatt nem 

engedélyezték a lármafák meggyújtását. „Az, hogy mintegy félszáz ember a kegyetlen időjárás 

ellenére is kijött a Jézus-kiáltóra velünk együtt ébren tartani a székelyföldi autonómiaigényt, 

számomra azt jelenti, hogy érdemes tovább küzdeni ezért a célért – fogalmazott lapunknak 

Farkas Csaba. Szerinte a katalánok és más európai népek önrendelkezési küzdelmét 

figyelembe véve hamarosan Székelyföldön is előrelépésnek kell történnie, de ehhez nem 

elegek a figyelemfelkeltő akciók, hanem konkrét tárgyalások, tettek kellenek. 

„Határozottabban, keményebben kell fellépni, mert a szimbolikus gesztusok szépek, de nem 

elegek. Erőteljesebben kell kiállni Székelyföld önrendelkezéséért, kényszeríteni kell a román 

karhatalmat, hogy leüljön tárgyalni a székelységgel” – jelentette ki. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/87927-a-teruleti-autonomiaert-tuntettek-szekelyfoldon-az-sznt-felhivasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-esoben-is-egett-az-ortuz-az-autonomiaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-viharban-is-langolt-az-ortuz-szekelykeresztur-mellett
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Facebookon csatározik egymással az RMDSZ és a CEMO 
2017. október 29. – szekelyhon.ro 

Éles, néhol személyeskedésbe torkolló vita alakult ki a csütörtökön elfogadott kétnyelvű 

utcanévtáblákról szóló határozatok kapcsán a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a 

marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke között. Közben a marosvásárhelyi román 

közösséget tömörítő csoportban Iosif Simon szavazást kezdeményezett arról, hogy a tagok 

akarják-e, hogy az utcanévjegyzék kétnyelvűsítése megtörténjen, s ők kénytelenek legyenek a 

személyes iratok cseréjére. Rendhagyó módon a csütörtöki soros marosvásárhelyi 

tanácsülésen két, a magyar utcanévtáblákra vonatkozó határozatot fogadtak el. 

 

Az SZNT élére harmadszor újraválasztott Izsák Balázs bízik az 
autonómiatörekvések sikerességében 
2017. október 30. – Krónika 

Az önrendelkezési jogok bővítését ellenző európai államok ijedezhetnek vagy 

fenyegetőzhetnek, de akkor is kötelesek tudomást venni a területükön élő nép- vagy lakossági 

csoportok követeléseiről – véli Izsák Balázs, aki harmadik alkalommal is elnyerte a Székely 

Nemzeti Tanács elnöki tisztségét. 

 

Védelmet nyújtanak Dan Tanasával szemben 
2017. október 30. – Krónika 

A magyar szimbólumok ellen valóságos hadjáratot folytató Dan Tanasă által indított 

perekben szervezett védelmet és közös teherviselést ígér az újonnan alapított Romániai 

Magyar Jogvédő Egyesület, amely pénteken, az RDMSZ udvarhelyszéki küldöttgyűlésén 

mutatkozott be. Szilágyi István, az egyesület elnöke rámutatott: nagyon fontos az 

összehangolt és hatékony reakció a már járványként terjedő probléma orvoslására, szerinte 

ugyanis nyilvánvaló, hogy a polgármesteri hivatalok egyedül képtelenek hatékonyan védeni 

magukat a jelenlegi kaotikus jogrendszerben. 

 

Játszóteret és sportpályát avattak, fákat ültettek Háromszéken a reformáció 
500. évfordulója alkalmából 
2017. október 30. – Krónika, MTI 

Harangot szenteltek, fákat ültettek, játszóteret és sportpályát avattak tegnap, a reformáció 

500. évfordulója alkalmából a Kovászna megyei Barátoson. Az ünnepi istentiszteleten Kató 

Béla erdélyi református püspök, a település szülötte idegen nyelveken kezdte prédikációját, 

hogy ezzel példázza: mennyit érthettek a barátosiak a reformáció előtt a prédikációból – írja 

az MTI. 

 

Új szaktantermek Szatmáron 
2017. október 30. – Krónika 

Három szaktanteremmel bővült a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium, az új helyiségeket pénteken adták át Schönberger Jenő szatmári római katolikus 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/facebookon-csatarozik-egymassal-az-rmdsz-es-a-cemo
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püspök és Soltész Miklós, az emberi erőforrások minisztériumának egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára jelenlétében. 

 

Rigó Konrád már a nyelvrendőrséget küldi az MKP ellen - a párt az államtitkár 
leváltását követeli 
2017. október 27. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Feltűnő felirat hirdeti a Magyar Közösség Pártja párkányi körzetben található néhány 

óriásplakátján, hogy a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma cenzúrázta a plakát 

eredeti szövegét. Az elmúlt hetekben két feljelentést is tettek az óriásplakátok tartalmára 

vonatkozóan. A „megyei választás“ kifejezés ugyanis csak magyarul jelent meg az 

óriásplakátokon, és néhány szlovák felirat kisebb volt mint annak magyar megfelelője. A 

Magyar Közösség Pártja az ügyben Rigó Konrád kulturális államtitkár felelősségére hívta fel a 

figyelmet, és felszólította a Most-Híd vegyespártot, hogy államtitkárát haladéktalanul hívja 

vissza tisztségéből. 

 

Farkas Iván megyeelnökjelölt nem lép vissza 
2017. október 28. – hirek.sk 

Elterjedt a hír, miszerint Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja Nyitra megyei elnökjelöltje 

visszalép, mégpedig Milan Belica javára, aki a Most-Híd jelöltje is a megyében. Farkas Iván a 

közösségi hálón cáfolta ezt, hangsúlyozva, hogy a választók félrevezetését szolgáló hír mögött 

a Most-Híd áll. 

 

Megyei választások: amely térségnek nincs megyei képviselete, az visszafejlődik 
2017. október 28. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja a november 4-ei megyei választásokon 15 képviselőjelöltet indít 

Besztercebánya megye 4 magyarlakta járásában. Marian Kotleba jelenlegi megyeelnök 

legyőzése érdekében több ellenzéki párt, így az MKP is, a kormánypártokkal együtt Ján 

Lunter független megyeelnök-jelöltet támogatja. Szögedi Anna, Tornalja polgármestere és a 

Nagyrőcei járás egyik képviselőjelöltje egyebek mellett az új választási ciklusra vonatkozó 

teendőkről nyilatkozott portálunknak. 

 

II. Rákóczi Ferenc újratemetésére emlékeztek Kassán 
2017. október 28. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja elmondta, hogy a magyar főkonzulátusnak 

különleges felelőssége van II. Rákóczi Ferenc kultuszának ápolásában, hiszen mind 

szülőhelye, mind pedig nyugvóhelye a konzulátus területén helyezkedik el. Az esemény a 

megemlékezéssel kezdődött, ahol az ünnepi szónoklatok után elhelyezik a koszorúkat a 

fejedelem szobránál, de különleges kulturális sétatúrát is szerveztek az odaérkezett 

diákoknak, illetve folyamatos a látogatás a rodostói házba is. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171027145630/Rigo-Konrad-mar-a-nyelvrendorseget-kuldi-az-MKP-ellen-a-part-az-allamtitkar-levaltasat-koveteli.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171027145630/Rigo-Konrad-mar-a-nyelvrendorseget-kuldi-az-MKP-ellen-a-part-az-allamtitkar-levaltasat-koveteli.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171028134746/Farkas-Ivan-megyeelnokjelolt-nem-lep-vissza.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171027201724/Megyei-valasztasok-amely-tersegnek-nincs-megyei-kepviselete-az-visszafejlodik.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171028085557/II-Rakoczi-Ferenc-ujratemetesere-emlekeztek-Kassan.html
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Rigó: Kevesebb pénz megy délre 
2017. október 28. – Új Szó 

Rigó Konrád, a Híd Nagyszombat megyei elnökjelöltje szerint pártja a megye északi 

járásaiból is tud szavazatokat szerezni, így nagyobb a potenciálja, mint az MKP-nak. Úgy 

gondolja, a jelenlegi vezetőség visszaélt azzal, hogy az emberek nem ismerik a megye 

feladatait.  

 

Berényi: Vállalható az elmúlt négy év 
2017. október 28. – Új Szó 

Berényi József, az MKP Nagyszombat megyei elnökjelöltje négy évig volt a megye alelnöke. 

Az elmúlt évek eredményeit vállalhatónak tartja, de most már inkább kártyákat 

osztana. „Gyakorlatilag minden területen sikerült teljesíteni a célokat, mert reális célokat 

tűztünk ki magunk elé. A középiskolák támogatására például a Dunaszerdahelyi és a Galántai 

járásban többet fordított a megye az elmúlt négy évben, mint korábban – ez annak is 

köszönhető, hogy a megye lehetőségei is nagyobbak, több az adóbevétele.” 

 

Hanyatlást látnak a szlovákiai magyarok 
2017. október 28. – Új Szó 

Rossz irányba tartanak a régiók, derül ki a Focus ügynökség Új Szó számára készített 

felméréséből. A magyar lakosság körében végzett felmérés alapján az öt déli megye - Pozsony, 

Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa - lakosságának 58 százaléka véli úgy, hogy 

régiójának fejlődési iránya rossz.  

 

Kopjafát avattak Rimaszombatban Tompa Mihálynak 
2017. október 29. – hirek.sk 

A Rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában egy héten keresztül a neves költő körül forgott 

minden, életével, munkásságával, verseivel ismerkedhettek a diákok nap mint nap. Az 

egyhetes ún. Tompa hét, valamint a költő és Arany János születésének 200. évfordulója 

alkalmából az iskola udvarán kopjafát avattak. 

 

Nyitra megye déli része is gyarapodjon és fejlődjön, ne csak észak! 
2017. október 29. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Kampányhajrá címmel a Magyar Közösség Pártja Nyitra megyei kampányzáró rendezvénye 

zajlott október 28-án este a komáromi városi művelődési központban, ahol Menyhárt József, 

a párt országos elnöke és Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei elnökjelöltje is szólt a 

résztvevőkhöz, valamint bemutatkoztak a Komáromi és a Nyitrai járás, illetve a Párkányi 

körzet képviselőjelöltjei. A Vágsellyei, a Lévai és az Érsekújvári járás jelöltjei régiójuk más 

kampányrendezvényein vettek részt. 
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https://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/28/rigo-kevesebb-penz-megy-delre
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/28/berenyi-vallalhato-az-elmult-negy-ev
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/28/hanyatlast-latnak-a-szlovakiai-magyarok
http://www.hirek.sk/itthon/20171029172501/Kopjafat-avattak-Rimaszombatban-Tompa-Mihalynak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171028232311/Nyitra-megye-deli-resze-is-gyarapodjon-es-fejlodjon-ne-csak-eszak.html
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A megyei döntések Kassa megyében is kihatnak a magyarság megtartására 
2017. október 29. – hirek.sk 

Furik Csaba, Kisgéres polgármestere és a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének 

tagja megyei képviselőként nyolc éve tevékenykedik Kassa megye magyar régióinak 

fejlődéséért. A Tőketerebesi járás hat képviselőjelöltjének egyikeként ismét indul 

mandátumért, hogy a fiatalok elvándorlásával és az asszimilációval is nagy mértékben sújtott 

térség magyarságáért munkálkodhasson. 

 

Tüntetők zavarták a hodosi megemlékezést 
2017. október 29. – Felvidék Ma 

„Ne engedd, hogy örüljenek,/Azkik ok nélkül gyűlölnek…” énekelték vasárnap délelőtt 

a  nemeshodosi református templomban, miközben behallatszott a füttykoncert, a Horthy-

szobor ellen tüntető mintegy ötven fő tiltakozása az utcáról. A reformáció 500. évfordulójára 

rendezett istentiszteleten a református hithősök között Horthy Miklós kormányzóról is 

megemlékeztek. Szobrát azonban nem avatták fel, sőt a jelenlévők nem is tekinthették meg. A 

lelkészi hivatal külön termében várja azt a kegyelmi időt, amikor kikerülhet az előkészített 

talapzatára. 

 

Megemlékezés Csúrogon: "A múltat nem lehet kitörölni az emlékezetből" 
2017. október 29. – Vajdaság MA 

Csúrogon, a település határában, a valamikori sintérgödörnél felállított emlékhelynél gyűltek 

össze ma délután az emlékezők, azon a helyen, ahol 1944 őszén a környékről összegyűjtött 

több ezer magyar férfit lemészárolták a szerb partizánok. Térségünkön végigsöprő szélvihar 

miatt a megemlékezés a tervezettnél rövidebb ideig tartott. A himnuszt követően egy szavalat 

hangzott el, majd a megjelent szervezetek és intézmények vezetői elhelyezték az emlékezés 

koszorúit. 

 

Megemlékezés Járekon: "Felkiáltójelnek szánjuk ezt az egyszerű fakeresztet" 
2017. október 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A járeki emlékmű mellett felállított fakeresztnél gyűltek össze ma az emlékezők, hogy 

elhelyezzék a kegyelet virágait annak a több ezer német, magyar és más származású ártatlan 

áldozatnak az emlékére, akik 1944 és 1946 között a gyűjtőtáborrá átalakított településen 

veszítették életüket. Járekon közel hatezer felnőtt, és ezer gyermek vált áldozatává az akkori 

gyűlöletnek, éhezésnek, a jugoszláv kommunista partizánhatóság által létesített 

koncentrációs táborban közel 200 magyar vesztette életét. 

 

Továbbképzés a bánáti pedagógusoknak 
2017. október 28. – Vajdaság MA  

A nagybecskereki Vajdasági Módszertani Központban ma megszervezték az idei iskolaévre 

betervezett első akkreditált továbbképzést, amely ezúttal képzőművészeti jellegű volt. Kukli 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171028230132/A-megyei-dontesek-Kassa-megyeben-is-kihatnak-a-magyarsag-megtartasara.html
http://felvidek.ma/2017/10/tuntetok-zavartak-a-hodosi-megemlekezest/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21882/Megemlekezes-Csurogon-34A-multat-nem-lehet-kitorolni-az-emlekezetbol34.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21880/Megemlekezes-Jarekon-34Felkialtojelnek-szanjuk-ezt-az-egyszeru-fakeresztet34.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21879/Tovabbkepzes-a-banati-pedagogusoknak.html
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Šćekić Tijana és Vidović Andrea voltak az előadók, akik elméleti részből és gyakorlatból álló 

foglalkozást tartottak. Összesen 24 óvónő, tanító és tanár vett részt a továbbképzésen, főleg a 

közép-bánáti régióból jöttek, akik magyar tannyelvű osztályokban, illetve csoportokban 

dolgoznak. 

 

Bácsfeketehegyen ünnepelték a reformátusok a reformáció 500. évfordulóját 
2017. október 29. – Pannon RTV 

Csete Szemesi István nyugalmazott református püspök könyvét is bemutatták. A reformáció 

500. évfordulójának alkalmából Bácsfeketehegyen ünnepi istentiszteletet tartottak ma. A 

helyi református templomba több településről érkeztek vendégek. Október 31-e a reformáció 

történetének legjelesebb dátuma. Luther Márton fél évezreddel ezelőtt függesztette ki 95 

pontját, és erről a bácsfeketehegyi gyülekezet is megemlékezett. 

 

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Újvidéken 
2017. október 29. – Pannon RTV 

Szombaton egész nap előadásokat és koncertet szervezett a helyi adventista gyülekezet. 

Luther Márton 95 tételének jelképes kiszegeztetésével kezdődött az ünnepség Újvidéken. A 

rendezvényen a reformáció jelenre gyakorolt hatását elemezték előadásokkal. Ördög Róbert, 

lelkész, Újvidék: „Valamilyen módon a rohanó világ beszippantotta magába a keresztény 

eszméket is, és ezekhez kell visszatérni. Ha megpróbálunk visszatérni és megtalálni az életnek 

az apró értékeit, akkor azt hiszem, hogy csodálatos kihívások állnak a XXI. század 

kereszténysége előtt is.” 

 

Egy éve nyílt meg a Magyar Művelődési Központ Titelen 
2017. október 29. – Pannon RTV 

Az egykori állami gyógyszertár felújított épületében a vidék magyarsága lehetőséget kapott 

arra, hogy közösségi életet teremtsen magának. A jubileum megünneplésére szűknek 

bizonyult a központ székhelye. 

 

Lőrinc Tímea kapta a Pataki-gyűrű díjat 
2017. október 29. – Pannon RTV 

Lőrinc Tímea, a Zentai Magyar Kamaraszínház művésze vehette át a legrangosabb vajdasági 

színházi elismerést, a Pataki-gyűrű díjat vasárnap este Szabadkán. A színésznő a Hullámtörés 

című monodrámában Bess megformálásáért érdemelte ki a Pataki-gyűrű díjat. Az előadás 

Lars von Trier azonos című filmje alapján készült Oláh Tamás rendezésében. 

 

Orosz külügyminisztérium: Moszkvát és Budapestet aggasztja az "elukránosítás" 
politikája 
2017. október 28. – MTI, Magyar Idők  
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bacsfeketehegyen-unnepeltek-reformatusok-reformacio-500-evfordulojat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/reformacio-500-evfordulojat-unnepeltek-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/egy-eve-nyilt-meg-magyar-muvelodesi-kozpont-titelen
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/lorinc-timea-kapta-pataki-gyuru-dijat
http://magyaridok.hu/kulfold/orosz-kulugy-moszkvat-es-budapestet-aggasztja-az-elukranositas-politikaja-2393449/
http://magyaridok.hu/kulfold/orosz-kulugy-moszkvat-es-budapestet-aggasztja-az-elukranositas-politikaja-2393449/
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 Moszkvát és Budapestet komoly aggodalommal tölti el a totális "elukránosítás" Kijev által 

folytatott politikája - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium Vlagyimir Tyitov orosz 

első külügyminiszter-helyettes Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és Csutora 

Zsolt helyettes külügyi államtitkárral folytatott budapesti tárgyalásait követően. Az orosz 

diplomáciai tárca arról tájékoztatta a TASZSZ hírügynökséget, hogy a felek az ukrajnai válság 

rendezésének kontextusában megállapították: a minszki megállapodások végrehajtásának 

nincs alternatívája. Komoly aggodalmukat fejezték ki a totális "elukránosítás" Kijev által 

folytatott politikája, valamint annak az ukrajnai nemzeti kisebbségekre gyakorolt káros 

hatása miatt. 

 

Origo: Magyarország megvétózta a NATO-Ukrajna Bizottság ülését 
2017. október 27. – MTI, Origo.hu, hirado.hu , mon.hu 

Magyarország megvétózta a NATO-Ukrajna Bizottság ülését az ukrán oktatási törvény miatt - 

írta az Origo pénteken. A cikkben szerint december 6-án hívták volna össze a NATO-Ukrajna 

Bizottságot a NATO külügyminiszteri szintű találkozója alkalmából, Magyarország azonban 

megvétózta a tárgyalásokat. A lap szerint a döntés mögött az ukrán oktatási törvény van, 

amely ellen Magyarország eddig is "határozottan tiltakozott és ezután is tiltakozni fog".  

 

Kijev trükközne, de mi nem alkuszunk 
2017. október 28. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

Miután az Európa Tanács (ET) elmarasztalta az ukrán oktatási törvény sokakat felháborító, a 

kisebbségek nyelvén működő oktatást ellehetetlenítő hetedik cikkelyét, Kijev a véleményező 

Velencei Bizottság hamarosan érkező delegációját próbálja kész helyzet elé állítani – tudta 

meg lapunk. Két héttel az ET állásfoglalása és Pavlo Klimkin külügyminiszter budapesti 

látogatása után úgy tűnik, az ukránok megpróbálkoznak a többi érintett kisebbség 

anyaországával – Lengyelországgal, Romániával – zöld ágra vergődni, s kétoldalú 

szerződésekben megadni nekik a korábbi kedvezményeket. Kijevben, telefonon értük utol 

Grezsa István kormánybiztost, aki ismertette a helyzetet. 

 

Mentorprogram indult a kárpátaljai néptáncegyüttesek szakmai fejlődése 
érdekében 
2017. október 27. – karpatalja.ma 

A Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége idén ősszel indította el a 

néptáncegyüttesek szakmai fejlődése érdekében létrehozott mentorprogramot. Ennek 

lényege, hogy a már működő kárpátaljai táncegyüttesekhez havi rendszerességgel anyaországi 

szakemberek járnak ki, akik segítik az adott csoportok fejlődését és előrehaladását az 

autentikus magyar néptánc világában. A Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai 

kirendeltsége 2017 januárjától kezdte meg működését vidékünkön. 

 

Tíz éves a Kárpátaljai Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogramja 
2017. október 27. – karpatalja.ma 
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http://www.origo.hu/itthon/20171027-magyarorszag-blokkolja-az-ukran-targyalasokat-a-nyelvtorveny-miatt.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/101676/Kijev_trukkozne_de_mi_nem_alkuszunk
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/mentorprogram-indult-a-karpataljai-neptancegyuttesek-szakmai-fejlodese-erdekeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/mentorprogram-indult-a-karpataljai-neptancegyuttesek-szakmai-fejlodese-erdekeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/tiz-eves-a-karpataljai-szent-marton-karitasz-osztondijprogramja/
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A Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogramjának tízéves jubileuma alkalmából közel ötven 

kárpátaljai főiskolás és egyetemista gyűlt össze a Munkácsi Szent István Líceum 

dísztermében október 28-án. A projekt 2007-ben azzal a céllal indult, hogy segítse a 

szülőföldjükön tanuló és a nehéz körülmények között élő magyar katolikus diákokat. Az 

ösztöndíjprogramot dr. Lanczendorfer Erzsébet, a győri Szolgálat- Kész Alapítvány elnöke 

kezdeményezte, s erre a célra szánt adományát minden évben rendszeresen átadja. 

 

70 éves a Bécsi Kultúregyesület Délibáb 
2017. október 27. - Volksgruppen 

Határtalan hagyományaink cím alatt ünnepli meg a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb 

fennállásának 70-ik jubileumát október 28-án, 18.00-kor, Bécsben a Komensky iskolában. A 

jubileumi műsorra számos fellépő vendéget is meghívtak, akik eddig is támogatták a Délibáb 

munkáját. 

 

1956-ra emlékezett az „Europa“-Club 
2017. október 29. - Volksgruppen 

Az „Europa“-Club október 26-án ünnepi koszorúzást és megemlékezést tartott 

Jánossomorján, az Andauba vezető út mentén, hogy lerúja tiszteletét az 1956-os 

szabadságharc áldozatai előtt. A bécsi magyar kultúregyesület annál a kopjafánál és 

emléktáblánál tartotta megemlékezését, amelyet Jánossomorja önkormányzatával a 

szabadságharc 55-ik évfordulójára közösen állítatott fel. 

 

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 
2017. október 29. - Volksgruppen 

A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozat keretében adott Felsőőrött sikeres koncertet a 

Magyar Örökség díjjal kitüntetett, idén 20 éves Misztrál együttes és a csángóföldi népzenét 

játszó Servet zenekar a felsőőri református templom dísztermében október 27-én. A sorozat 

helyszínei idén Felsőőr mellett Nagybánya, Beregszász, Magyarkanizsa, Lendva vagy 

Budapest. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. október 27. – Kossuth Rádió 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2874800/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2874971/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2874968/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-27_18:30:00&ch=mr1
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A szlovák kulturális tárca szerint az MKP megyei választási plakátjai 

megsértették a nyelvtörvényt 

Cenzúra - ez áll a Magyar Közösség Pártja korábbi választási üzenete helyén a párkányi régió 

óriásplakátjain. A szlovák kulturális tárca szerint az MKP megyei választási plakátjai 

megsértették a nyelvtörvényt. A leragasztott plakátok egyikénél tartottak sajtótájékoztatót az 

MKP politikusai. 

 

Október utolsó vasárnapján ismét kigyúlnak az őrtüzek Székelyföldön, 

figyelemfelkeltő szándékkal 

Október utolsó vasárnapján ismét kigyúlnak az őrtüzek Székelyföldön, figyelemfelkeltő 

szándékkal, azzal a céllal, hogy felmutassák, a területi autonómiáról nem mond le a 

székelység. Gazda Zoltán főszervezőt kérdezte a részletekről a Határok nélkül riportere. 

 

Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési program vállalkozás fejlesztési 

ágának közel 1000 győztes vállalkozója írta alá Beregszászon támogatási 

szerződését 

Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési program vállalkozás fejlesztési ágának közel 

1000 győztes vállalkozója írta ma alá Beregszászon támogatási szerződését. A magyar 

kormány által indított gazdaságélénkítő programban többek között eszközbeszerzésre, és 

kapacitásbővítésre is pályázhattak a vállalkozók maximum 3 millió Ft értékben. Elsőként 

Magyar Leventét, a Külgazdasági-, és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát halljuk. 

 

A nemzetpolitikai államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján ismertette a 

külhoni magyar családi vállalkozások és fiatal vállalkozók támogatását és 

együttműködését célzó pályázatok eredményeit 

A nemzetpolitikai államtitkár mai budapesti sajtótájékoztatóján ismertette a külhoni magyar 

családi vállalkozások és fiatal vállalkozók támogatását és együttműködését célzó pályázatok 

eredményeit. Közel 890 millió forintból 185 projekt megvalósítását támogatja a 

nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyar családi vállalkozások éve keretében - közölte 

Potápi Árpád János államtitkár. A határon túl összesen 88 ezer családi vállalkozás működik, 

és 40 ezer a fiatal vállalkozók száma. A magyar vállalkozók több mint 90 százalékban 

magyarokat foglalkoztatnak. A pályázati nyerteseknek őszi Kárpát-medencei körúton 

biztosítanak mentorálást a projektek sikeres megvalósításához. Felvidéken november 17-én, 

Vajdaságban november 22-én, Kárpátalján november 30-án, Erdélyben december 6-7-én és 

december 13-án tartanak találkozókat. Ezekről műsorunkban is be fogunk számolni. 
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Erdélyi középiskolások elitképzésében való együttműködésről írtak alá 

megállapodást 

Erdélyi középiskolások elitképzésében való együttműködésről írt alá megállapodást a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara és a budapesti Mathias 

Corvinus Collegium. 

 

Egy hete adták át a magyar kormány támogatásával felépült Nagycsaládos Házat 

Péterrévén 

Egy hete adták át a magyar kormány támogatásával felépült Nagycsaládos Házat Péterrévén. 

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége ezentúl rendezvényeit itt fogja tartani. 

Ternovácz István riportja a megnyitó ünnepségen készült. 

 

Határok nélkül 

2017. október 28. – Kossuth Rádió 

 

Idén 11. alkalommal rendezték meg Lugoson a Szombati Szabó István 

szavalóversenyt 

Idén 11. alkalommal rendezték meg Lugoson a Szombati Szabó István szavalóversenyt. A 

református gyülekezet egykori református lelkipásztor költőjének egy-egy költeménye mellett 

a 200 éve született Arany János egy-egy versét kellett elmondaniuk a szavlóknak. 

 

Látogatóközpont nyílt Krasznahorkaváralján 

Látogatóközpont nyílt az elmúlt hétvégén Krasznahorkaváralján. Az Andrássy-Mauzóleum 

őrháza új funkciót kapott – látogatóközponttá alakították át, hogy komfortossá tegyék az 

idegenforgalmi szolgáltatásokat. 

 

 

 

Arany János és Arad 

A legenda szerint Arany János maga is bevallotta, hogy nem volt utazó típus. Erdélyben 

sosem járt, de Aradra azért eljutott. Kéthetes aradi ottlétének emlékeit gyűjtötte össze Ujj 

János nyugalmazott történelemtanár az Arany János és Arad című könyvében. 

 

Ady Endre és Márkus Ottília szobrát kapják meg a nagykárolyiak 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-28_18:30:00&ch=mr1
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Ady Endre és Márkus Ottília kedves beszélgetős szobrát kapják meg novemberben a 

nagykárolyiak. A szobor készítője a Mátészalkán élő Bíró Lajos szobrász. 

 

15 éves a Nagyvárad Réti Református Egyházközség által alapított zeneóvoda 

15 évvel ezelőtt a nagyváradréti református egyházközség álmodott egy nagyot és létrehozta 

az azóta is egyedülálló református zeneóvodát. Az intézmény egyedisége, hogy a 

hagyományos óvodai oktatás mellet megismerteti a kicsiket a népzene és néptánc alapjaival. 

 

Határok nélkül 

2017. október 29. – Kossuth Rádió 

 

Szimpóziumot tartottak tanárok, diákok és a nyelvészet iránt érdeklődőnek a 

szlovákiai magyar iskolákban oktatott anyanyelvről 

A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke szervezésében 

szimpóziumot tartottak tanárok, diákok és a nyelvészet iránt érdeklődőnek a szlovákiai 

magyar iskolákban oktatott anyanyelvről, Az édes és a mostoha címmel. Hány anyanyelve van 

az embernek, mi a különbség a kétnyelvűség és a kettős nyelvűség között, és a nyelvjárás 

hogyan hat az esetleges nyelvcserére? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresték a választ 

a szakértők.  

 

Pályázati tájékoztató tartottak a rozsnyói Rákóczi Magyar Házban. 

Pályázatírástól a megvalósításig. Pályázati tájékoztató tartottak a rozsnyói Rákóczi Magyar 

Házban.  Vidékfejlesztésre, a hagyomány ápolásra, Baross Gábor tervre és a határon átnyúló 

partnerségre épülő pályázatokról szólt a  szakmai fórum. Szervezője a Szövetség a Közös 

Célokért rozsnyói irodája volt. A tájékoztatón nemcsak civil szervezetek, önkormányzatok 

vettek részt, de a felvidéki gazdaságélénkítő program meghosszabbítása miatt kisvállalkozók 

is.   

 

 

Sándor Csaba 47 évesen kezdett új életet Svédországban a 80-as évek közepén 

Sándor Csaba 47 évesen kezdett új életet Svédországban a 80-as évek közepén. Romániában 

1958-ban 7 évre ítélték, államellenes tevékenységért. Valójában egy 1848-as emlékművet 

koszorúztak meg a középiskolás fiatalemberek. Sándor Csaba meséli el a részleteket a 

Határok nélkül riporterének. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-29_18:30:00&ch=mr1
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Több évtizedes fogyatkozás után a megújulás jeleit mutatja a szapáryfalvi 

magyar közösség 

Több évtizedes fogyatkozás után a megújulás jeleit mutatja a szapáryfalvi magyar közösség. A 

Felső-Bega völgyében 1881-ben alapított, korábban önálló telepes község ma közigazgatásilag 

Nagykastélyhoz tartozik, a magyar iskola már régóta megszűnt. Idén harmadszor szervezték 

meg a falu napját, a betakarítás ünnepét. A templomban a település múltjába betekintést 

nyújtó fényképkiállítás várta az érdeklődőket, és több bográcsban főtt a hagyományos 

szapáryfalvi birkapaprikás.  

 

November 5-én a budapesti gálával zárul a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 

fesztivál, 

November 5-én a budapesti gálával zárul a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje fesztivál, 

amely az idén is eljutott számos külhoni magyar településre. Böszörményi Gergely 

fesztiváligazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa a magyarkanizsai koncert  után. 

 

Kárpát Expressz 

2017. október 29. – M1 

 

8. Székelyföld Napok 

Színes az erdélyi magyarok által többségben lakott megyék kulturális kínálata. Ezt már 8. 

alkalommal bizonyította a Székelyföld Napok című rendezvénysorozat. 

 

Az I. világháború hőseire emlékeztek a felvidéki Takcsányban 

Zuhogó esőben gyülekeznek az emlékezők a kelet-szlovákiai Takcsány község I. világháborús 

katonatemetőjében. Az 1917-ben kialakított temetőt – ahol több nemzet fiai, köztük 

magyarok nyugszanak – az elmúlt években felújították. 

 

Bemutatkozik Müller György fafaragó mester 

Bajorország egyik eldugott kis ékszerdoboza Kastl. A falu fölött magasodó dombon egy 

középkori vár, az egykori magyar gimnázium őrködik a tájon. A településen él és alkot Müller 

György, fafaragó, aki 1956-ban hagyta el Magyarországot. 

 

Anyaországi és partiumi diákok közösen emlékeztek ’56-ra Szatmárnémetiben 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-10-29-i-adas-6/
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A találkozás örömteli pillanatait tapasztalhatta meg mintegy 8000 középiskolás Kárpát-

medence szerte, akik a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának köszönhetően közösen 

emlékeztek az 1956-os forradalom évfordulójára. Anyaországi és partiumi diákok együtt 

emlékeztek az évfordulóra Szatmárnémetiben. 

 

Térkép 

2017, október 28. - Duna 

 

Felvidéki diákok is részt vettek Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 

megrendezett emlékünnepségen. A fiatalok a Rákóczi Szövetség meghívására érkeztek 

Budapestre, a Gloria Victis 1956 elnevezésű programsorozat keretében. A Rákóczi Szövetség 

1956 alkalmából több mint 2000 külhoni magyar középiskolásnak és egyetemistának tette 

lehetővé a budapesti megemlékezéseken való részvételt. 

 

15 évvel ezelőtt kezdődött el ismét a magyar oktatás Szojván. Erre szükség is volt, hiszen a 

történelem viharainak következtében a 17 ezres településen már csak ezer magyar él. 

Szakértők szerint a szórványban élők fokozottan ki vannak téve a többségbe való beolvadás 

veszélyének. A szojvai magyar iskola pedagógusai szerették volna felpezsdíteni és összetartani 

a helyi magyarságot, ezért megszervezték az első Szojva-i Szüreti Batyus mulatságot. A 

rendezvény apropóján az Ungvári Magyar Főkonzulátus adományt adott át szojvai magyar 

iskolának. 

 

Ha kellett téglát hordtak vagy padot festettek, volt aki éjszaka segített, mert csak akkor ért rá. 

Mindenesetre a román-magyar határ mentén fekvő Kispereg gyülekezete összefogott és 

három éves munka után befejeződött a református templom felújítása, újjá építése. Ki, mivel 

tudott, azzal segített, hogy megmentsék a 19. század elején épült templomot, amely az utóbbi 

években már életveszélyessé vált. 

 

Csillagocska, már a neve is jól hangzik és jó kedvet ad. Valójában a Csillagocska nevű zene 

óvodáról és néptánc együttesről van szó, amelyet 15 évvel ezelőtt hozott létre a nagyváradréti 

református egyházközség. Az intézmény különlegessége, hogy a hagyományos óvodai nevelés 

mellett a kicsiket megismerteti a népzene és néptánc alapjaival. A Csillagocska csoportjaiban 

a zenei nyelv mellett nagy hangsúlyt kap az egymás iránti tisztelet is. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-10-28-i-adas/
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Második alkalommal szervezték meg, külhoni helyszínen is a Muzsikál az erdő elnevezésű 

rendezvénysorozatot, amely idén három térségben jelentkezik, Kecskemét közelében a Nyíri 

erdőben, a Mátrai Művészetek völgyében, a Kőrösökben és legutóbb Nagyvárad közelében is. 

Magyarországon 14 éve szervezik meg az eseményt, amelynek célja az erdő, a zene és a 

művészet segítségével egy környezet tudatosabb életre nevelni az embereket. 

 

Öt kontinens 

2017. október 28. - Duna World 

 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire emlékeztek az elmúlt 

napokban a világ szinte minden pontján, ahol csak élnek magyarok. Mai összeállításunkban – 

a teljesség igénye nélkül – mutatunk részleteket a megemlékezések ünnepi pillanataiból. 

 

Október 19-e a magyar-bolgár barátság napja. A két nemzet közös ünnepét tavaly 

Magyarországon rendezték meg először, idén pedig Bulgária adott otthont az ünnepnaphoz 

kapcsolódó rendezvénysorozatnak. Kulturális programok, magyar ízek és egyházi ünnepek 

várták az érdeklődőket a bolgár fővárosban és annak környékén. 

 

Igazi kulturális ajándékot kaptak a torontói magyarok Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes 

irodalmi estjén. „Egy óra Arany János verseivel” című előadásával elbűvölte a teltházas 

rendezvény nézőit. A művész első kanadai turnéjának Torontó volt az első állomása. Az 

előadást  Windsorban, Hamiltonban, Cambridge-ben és Ottawában is láthatták az 

érdeklődők. 

 

Magyar néptánc bemutató közben keleti ételeket fogyasztani, frissen sült palacsintát kóstolni 

hastáncos bemutató alatt. Mindezek szokványos pillanatos egy több kultúrát bemutató 

fesztiválon. Az ausztráliai Brisbaneben a magyar közösség szervezett egy ilyen programot, 

amelynek célja nemcsak a szórakozás volt. Brisbaneben működik ugyanis a Magyar Ház, 

amely több mint két évtizede kínál lehetőséget az ismerkedésre, kikapcsolódásra és 

közösségépítésre az anyaországtól távol élő csapatoknak. 

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-10-28-i-adas-3/

