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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A megyei választások Dél-Szlovákiában az MKP győzelmét hozták 
2017. november 5. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja megőrizte eddigi súlyát a regionális politikában. A párt számára a 

megyei választás győzelemmel zárult. Habár két megyeelnökjelöltje nem győzött, de 

mindketten jól szerepeltek. Menyhárt József és pártja a jövő héten tárgyalásokat 

kezdeményez az ellenzék győzteseivel a megyealelnöki posztokról. Az MKP képviselői 

tekintetében 33 mandátumával továbbra is Dél-Szlovákia legmeghatározóbb politikai 

erejének számít. A Most-Híd számára a választás súlyos vereséggel zárult. Mindössze 2 önálló 

jelöltje szerzett mandátumot, nyolcan koalíciós listán jutottak be. A négy évvel ezelőttihez 

képest a jobbközép ellenzéki pártok jobban, Robert Fico kormánypártja, az Irány-

Szociáldemokrácia (Smer-SD) pedig jelentősen gyengébben szerepelt. 

 

Szili Katalin: a DK egyedül maradt a határon túliak szavazati jogának 
megvonásáról szóló javaslatával 
2017. november 5. – MTI, Krónika, HVG, origo.hu, korkep.sk, Webrádió  

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, illetve pártja egyedül maradt a 

határon túli magyarok szavazati jogának megvonásáért indítandó aláírásgyűjtéssel - mondta 

a határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális 

csatornán vasárnap. Szili Katalin úgy fogalmazott: aki ezek után szövetkezik ezzel a politikai 

erővel, annak vállalnia kell, hogy "nemzetietlenséggel" vádolják. A miniszterelnöki megbízott 

hangsúlyozta, a nemzet újbóli megosztását jelenti 13 évvel a 2004-es, a határon túli magyarok 

kettős állampolgárságáról szóló népszavazás után újra előállni ezzel a kérdéssel. Szili Katalin 

szerint a DK akciója néhány hónappal az országgyűlési választások előtt elsősorban 

pártpolitikai célokat szolgál, politikai hasznot, szavazatokat szeretnének ezzel szerezni. 

 

Pásztor István: A választási részvétel nem bízható a véletlenre 
2017. november 4. – VajdaságMa, Pannon RTV, Vajdaság MA 

A Vajdasági Magyar Szövetség tegnap egy akciót indított, amelynek az a célja, hogy minél 

több vajdasági magyar részt vegyen a jövő év áprilisában esedékes magyarországi parlamenti 

választásokon. Az aktivisták igyekeznek eljutni minden magyar állampolgársággal rendelkező 

itteni magyar családhoz. Pásztor István a párt elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte: a 

választási részvétel nem bízható a véletlenre, aki szavazni kíván, annak regisztrálnia kell. Az 

akció során 1800 aktivista fogja bejárni az összes vajdasági magyarlakta települést és a 

tanyavilágot is. A VMSZ értesülései szerint Vajdaságban 170 ezer magyar állampolgársággal 

rendelkező kettős állampolgár él. Pásztor István elmondta, hogy eddig csak 33 ezren 

regisztráltak a Választási Irodánál. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171105081025/A-megyei-valasztasok-Del-Szlovakiaban-az-MKP-gyozelmet-hoztak.html
https://kronika.ro/kulfold/szili-a-dk-egyedul-maradt-a-hataron-tuliak-szavazati-joganak-megvonasarol-szolo-javaslataval
https://kronika.ro/kulfold/szili-a-dk-egyedul-maradt-a-hataron-tuliak-szavazati-joganak-megvonasarol-szolo-javaslataval
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-valasztasi-reszvetel-nem-bizhato-veletlenre
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Sarkukra állnak: fokozná a Mátyás-szoborcsoport védelmét az RMDSZ 
2017. november 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, Nyugati 

Jelen  

Újfent a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport védelmét szolgáló intézkedések fokozását kéri a 

kincses város RMDSZ-es frakciója, miután ismeretlen tettesek ismét megrongálták az 

emlékművet. Gergely Balázs RMDSZ-es helyi tanácsos a testület pénteki ülésén közölte, 

feljelentést tesznek a rendőrségen, miután a Mátyás-szoborcsoport Szapolyai Istvánt ábrázoló 

eleméről eltűnt a sarkantyú, Mátyás király szobrának egyik sarkantyúját pedig elhajlították.  

 

Kereskényi a törvényszéknek panaszkodott a kétnyelvűsítés magas költségeire 
2017. november 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Lejárató kampány folyik Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere ellen az RMDSZ 

szerint, amely szükségét érezte annak, hogy külön állásfoglalásban vegye védelmébe az 

elöljárót. Mint ismert, Kereskényi a napokban jogerősen pert nyert a Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo) ellen, amely bírósági úton szerette volna a kétnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezésére kötelezni a polgármestert és a szatmári megyeszékhely önkormányzatát. 

Pénteken közzétett állásfoglalásában az RMDSZ Szatmár megyei szervezete pontosításokkal 

kívánt élni az ügyben, szerintük ugyanis félretájékoztatás történt az erdélyi magyar médiában 

és lejárató kampány indult Kereskényi ellen. 

 

Az RMDSZ szerint törvényes a választási regisztrációs eljárása 
2017. november 3. – Krónika, maszol.ro 

Minden törvényes feltételnek megfelel az az eljárás, amellyel az RMDSZ és a felügyelete alatt 

működő Eurotrans Alapítvány a magyarországi választási regisztráció ügyében eljár – közölte 

a szövetség pénteken. A szövetség a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője, Gréczy Zsolt 

pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondottakra reagált. A szóvivő szerint súlyos 

visszaélésekre, választási csalásra ad alkalmat, hogy Erdélyben az RMDSZ gyűjti a 

magyarországi országgyűlési választásra regisztrálók adatait.  

 

Jövőt nevelni, embert és magyart! 
2017. november 3. – Nyugati Jelen 

A Marosvásárhelyi Református Kántor- Tanítóképző Főiskola 21 diákja kereste fel a 

napokban Hunyad és Fehér megye magyarságát, iskoláit, történelmi emlékeit. – Régi 

hagyomány intézményünkben, hogy tanulmányutakat szervezünk diákjaink számára, hogy 

megismerjék a vidéket, az itt élő magyarságot, a hagyományokat, történelmi emlékeket, 

felmérjük anyanyelvünknek az állapotát, és nem utolsósorban ez utak alkalmával fel szoktuk 

keresni hajdani diákjainkat is – számolt be dr. Barabás László, főiskolai tanár, néprajzkutató. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sarkukra-allnak-fokozna-a-matyas-szoborcsoport-vedelmet-az-rmdsz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kereskenyi-a-torvenyszeknek-panaszkodott-a-ketnyelvusites-magas-koltsegeire
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-szerint-torvenyes-a-valasztasi-regisztracios-eljarasa
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jovot_nevelni_embert_es_magyart.php
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Letették a Székelyföldi Jégkorong Akadémia központi épületének alapkövét 
2017. november 4. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Letették az alapkövét a Székelyföldi Jégkorong Akadémia központi épületének 

Csíkkarcfalván. Az ünnepségen az utódoknak is üzentek, az időkapszulában korongot, mezt, 

videófelvételt és egy levelet is elhelyeztek. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia célja, hogy 

megteremtse az itthon maradáshoz szükséges logisztikai és humánerőforrás feltételeket a 

jégkorong-utánpótlásban sportoló gyerekek és az ebben dolgozó szakemberek számára. A 

beruházások egyik fontos pillére a csíkkarcfalvi akadémiai központhoz tartozó 

sportmetodikai és orvosi szárny felépítése, amelynek kezdetét 2017 októberére ígérték, és az 

ígéreteknek megfelelően el is kezdték. Az ünnepélyes alapkőletételre november 3-án, 

pénteken került sor.  

 

Cemo: Kereskényi túl drágának tartotta a kisebbségi jogok érvényesítését 
2017. november 4. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Bár a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) 2016-ban, még Dorel Coica polgármestersége 

alatt indított pert Szatmárnémeti kétnyelvű utcanévtáblák ügyében, később sem szüntette 

meg, mivel az új, immár magyar városvezetőség sem változtatott az általuk jogsértőnek vélt 

helyzeten – közölte péntek este a nyelvi jogokat védő marosvásárhelyi civil szervezet. A Cemo 

álláspontja szerint a kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó kérelem a magyar közösség létező 

jogaira és Románia nemzetközi szerződésekben vállalt konkrét állami kötelezettségekre épül. 

 

Magyarul beszélt egy üzletben, bántalmazták a kolozsvári színészt 
2017. november 4. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Bántalmazták a kolozsvári Váróterem Projekt társulatvezetőjét, Imecs-Magdó Leventét, mert 

magyarul beszélt egy üzletben. Az egy hete történt esetről szombaton számolt be a maszol.ro-

nak a 30 éves színész, aki nem tett feljelentést az ügyben. Az üzlet alkalmazottja tagadja, hogy 

bántalmazták Imecs-Magdó Leventét. 

 

Erdélyi politikai iskola indult a közügyekben aktív fiatalok számára 
2017. november 5. – Krónika, MTI, maszol.ro, hirado.hu 

Erdélyi Politikai Iskola címen képzést indított a közügyekben aktív fiatalok számára a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC), az RMDSZ-szel és a szövetséggel együttműködő erdélyi 

ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlettel partnerségben. A képzés 

vasárnapi hivatalos megnyitóján Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a képzés tartalmán 

túl a résztvevők között kialakuló emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette: 

ezek semmivel sem pótolhatók. A frakcióvezető, aki vasárnap előadóként is részt vett a 

képzésen, a magyar nemzetpolitika fő pilléreit felsorolva azt mondta: a magyar alkotmány is 

rögzíti a magyar nemzet egységét, és ebből az következik, hogy vannak olyan ügyek, 

amelyekbe minden magyarnak beleszólási jogot kell biztosítani. Úgy vélte: ennek a 

választójog a megnyilvánulása. A frakcióvezető elmondta, ha minden jól megy, nem lesz 

változás a magyar nemzetpolitikában a jövő évi magyarországi parlamenti választások után. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=49323
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88204-cemo-kereskenyi-tul-draganak-tartotta-a-kisebbsegi-jogok-ervenyesiteset
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88211-frissitve-magyarul-beszelt-egy-uzletben-bantalmaztak-a-kolozsvari-szineszt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-politikai-iskola-indult-a-kozugyekben-aktiv-fiatalok-szamara
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Tankönyvtörvény: lesz minőségi garancia? 
2017. november 6. – Krónika 

Egyaránt tartalmaz pozitív és negatív elemeket a Krónika által megkérdezett oktatásügyi 

szakemberek szerint az a tankönyvtörvény-tervezet, amelyet Liviu Pop oktatási miniszter 

közösségi oldalán hozott nyilvánosságra a múlt héten, s amellyel a tárcavezető azt szeretné 

elérni, hogy a tantervben szereplő tantárgyakból szigorúan csak egy-egy tankönyv készüljön. 

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke a 

tankönyvek minősége miatt aggódik. 

 
 

Külön utakon – pártok, folyamatok 2009-től napjainkig a Felvidéken 
2017. november 3. – Felvidék Ma 

Külön utakon. Adalékok a felvidéki magyarság 2009 utáni politikatörténetéhez c. könyv 

bemutatására került sor pénteken a Magyarság Házában. Harrach Gábor és Rákóczi Krisztián 

könyvének bemutatóján részt vett Menyhárt József is. Az MKP elnöke elmondta, hogy a 

pártban van egy olyan erős mag, amely elképzelhetetlennek tartja az együttműködést a 

Híddal, ha csak ott nem cserélődik ki a vezetőség. A vegyes lakosságú területeken már inkább 

elgondolkoznának az emberek az együttműködésről, amelyre a Hídnál sincs sok hajlandóság, 

hiszen az MKP által kezdeményezett téma – mindkét fél által fontosnak tartott ügyben, mint 

amilyen az oktatás – is hamvába holt. Menyhárt József elmondta, kitűnőnek tartja a kötetet, 

és mint kamaszkorában egy jó filmnél: várja a folytatást, aminek anyaga holnaptól kezd 

gyűlni. 

 

Emléktáblát lepleztek le az 1956-os forradalom felvidéki vértanúja tiszteletére 
Rozsnyón 
2017. november 3. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Emléktáblát lepleztek le pénteken Rozsnyón a helyi származású Hollmann Gábor főhadnagy 

tiszteletére, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc során halt hősi halált az Üllői úti 

Kilián laktanyában lezajlott harcban. 

 

Megyei választás: Sok meglepetést hoztak az eredmények 
2017. november 5. – hirek.sk 

A nyolcból öt megyében győzött az ellenzéki megyeelnökjelölt, Besztercebányán a független 

Ján Lunter legyőzte a szélsőséges Marián Kotlebát, és a Smer csak Nyitrán és Trencsénben 

tudta megőrizni pozícióját. Az MKP megyeelnökjelöltjei ugyan nem győztek, de jól 

szerepeltek. Menyhárt József és pártja a jövő héten a megyei alelnöki posztokról kezd 

tárgyalást a győztesekkel. 
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http://felvidek.ma/2017/11/kulon-utakon-partok-folyamatok-2009-tol-napjainkig-a-felvideken/
http://www.hirek.sk/itthon/20171103171629/Emlektablat-lepleztek-le-az-1956-os-forradalom-felvideki-vertanuja-tiszteletere-Rozsnyon.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171103171629/Emlektablat-lepleztek-le-az-1956-os-forradalom-felvideki-vertanuja-tiszteletere-Rozsnyon.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171105014544/Megyei-valasztas-Sok-meglepetest-hoztak-az-eredmenyek.html
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Mesežnikov: az átláthatatlanság és a korrupciós ügyek ártottak a Smernek 
2017. november 5. – hirek.sk 

Az átláthatatlanság és a központi pártvezetési szintig hatoló korrupciógyanús botrányok 

ártottak a megyei önkormányzati választásokon az Irány-Szociáldemokráciának. Már hosszú 

ideje van hatalmon, ami választói motivációit is visszavetette – nyilatkozta Grigorij 

Mesežnikov politológus. Darina Malová szerint az ellenzéki összefogás sikere jelenti a 

legnagyobb meglepetést, míg Juraj Marušiak úgy véli, az eredmények tükrében politikáját és 

személyi összetételét illetően is változtatásokat kell mérlegelnie a Smernek. 

 

A kormánykoalíció a vereségét magyarázza, az ellenzék a változást méltatja 
2017. november 5. – hirek.sk 

A Smer kormánypárt jobb eredményeket várt a megyei választásoktól – nyilatkozta Peter 

Pellegrini, a párt alelnöke. Mint mondta, a párt ugyan elveszítette dominanciáját, de ez még 

nem a hanyatlás kezdete. Andrej Danko házelnök, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke 

üdvözölte a magasabb részvételi arányt, egyben köszöntet mondott mindenkinek, akik éltek 

szavazati jogukkal. A Most-Híd szavazatai hiányzottak Richard Raši (Smer-SD) kassai 

sikeréhez – ismerte el Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. A párt ugyanis saját jelöltet állított a 

megyében. Bugár Bugár szerint az elmúlt 4 év tapasztalata alapján döntöttek így. „Az 

együttműködés nem volt valami jó, sem sikeres” – mondta a TASR hírügynökségnek. 

 

Dél-Szlovákiában az MKP a meghatározó politikai erő 
2017. november 5. – Felvidék Ma 

Őry Péter szerint az MKP eredményes kampányt folytatott, a fiatalokat a közösségi média 

segítségével szólította meg. A kampány pozitív volt, eredményekről és a célokról szólt, és ez 

meghozta gyümölcsét. A számok ismeretében elmondható, hogy Szlovákiában az ellenzék 

győzött, az ország déli részén pedig az MKP volt a meghatározó erő. Mindhárom kormánypárt 

a megyei választásokon padlóra került. Menyhárt József felhívta a figyelmet Berényi József és 

Farkas Iván megyei elnökjelöltek eredményére, akik felkészültségükkel, szakértelmükkel, 

jellemükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az MKP-nak továbbra is erős regionális 

képviselete lesz. Az eredmények részletes elemzését a jövő héten teszik meg a pártban, azt 

viszont már most tudni lehet, hogy a két legnagyobb arányban magyarok által lakott 

megyében – Nagyszombat és Nyitra megyékben  – erős frakciója lesz az MKP-nak. 

 

Lesz frakciója az MKP-nak Pozsony megyében 
2017. november 5. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja az SaS, az OĽaNO, a Nova, a KDH, az OKS és a Zmena zdola 

jelöltjeivel szövetségben indult a választáson Pozsony megyében. Hasonló volt az előző 

időszak koalíciója is, csak akkor még az SDKÚ és a Most-Híd is tagjai voltak a jobboldali 

koalíciónak. A helyzet pontos megismeréséhez tudni kell, hogy a 2016-os parlamenti 

választás után megkötött kormánykoalíció miatt a két nagy jobboldali párt, az SaS, az OĽaNO 

nem kívánt együttműködni a Most-Híd párttal. Másrészt a Most-Híd azt a feltételt szabta a 

Magyar Közösség Pártjának a tárgyalások során, hogy az egymandátumos 21-es körzetben, 
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http://www.hirek.sk/belfold/20171105092529/Meseznikov-az-atlathatatlansag-es-a-korrupcios-ugyek-artottak-a-Smernek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20171105104012/A-kormanykoalicio-vereseget-magyarazza-az-ellenzek-a-valtozast-meltatja.html
http://felvidek.ma/2017/11/del-szlovakiaban-az-mkp-a-meghatarozo-politikai-ero/
http://felvidek.ma/2017/11/lesz-frakcioja-az-mkp-nak-pozsony-megyeben/
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Szencen, az ő jelöltjét támogassa az MKP. A kialakult politikai helyzetben, és a méltatlan 

tárgyalási alap miatt, az MKP-nak nem volt más választása, mint a jobboldali koalíció mellett 

dönteni. 

 

Nagyszombat megyében a képviselő-testület 32,5%-át az MKP politikusai 
alkotják 
2017. november 5. – Felvidék Ma 

Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban összesen tizenöt 

képviselőjelöltet indított a Magyar Közösség Pártja. Míg 2013-ban tizenkét megyei képviselő, 

addig most, 2017-ben tizenhárom képviselőjük jutott be a negyventagú megyei parlamentbe. 

Így a 2017-2022-es időszakban, Nagyszombat megyében a képviselőtestület 32,5%-át az MKP 

politikusai alkotják. 

 

Nyitra megyében erős képviselete lesz a magyarságnak 
2017. november 5. – Felvidék Ma 

A legutóbbi megyei választásokhoz képest idén országosan és megyénként is többen járultak 

az urnákhoz. Az országos 29,95 százalékos részvételt nem sikerült túlszárnyalni Nyitra 

megyében, ám a 26,83 százalék jelentősen több, mint négy éve: összesen 156 213-an 

szavaztak a megyében.  

 

Kassa megyében a Híd 6, az MKP 1 képviselői helyet szerzett 
2017. november 5. – Felvidék Ma, Új Szó 

Kassa megye az egyedüli, ahol a Hídnak sikerült legyőznie az MKP-t. Előbbi 6, utóbbi 1 

képviselőt delegálhat a megyei közgyűlésbe. Kassa megyében 854 szavazóhelyiségben 

adhatták le szavazataikat a választók. Az 57 képviselői tisztségre összesen 469 képviselőjelölt 

pályázott. A részvételi arány jóval magasabb volt, mint négy évvel ezelőtt, a választásra 

jogosult lakosok 26,73 %-a járult az urnák elé. 

 

Mutatjuk Besztercebánya megye választási eredményeit 
2017. november 5. – Felvidék Ma 

Megyei szinten Szlovákiában a legmagasabb részvételi arányt itt érték el, 40,30%-ot, azaz az 

526 978 választópolgárból 212 360-an mentek el szavazni. (2013-ban, négy évvel ezelőtt az 

első körben a megyében 24,59%, a második körben 24,61% volt a részvételi arány.) 

Besztercebányán volt a legnagyobb a választói kedv, de a déli járásokban is 30% fölött 

teljesítettek. Ez annak volt köszönhető, hogy nagyon erős volt a szándék, hogy Marian 

Kotlebát leváltsák. 

 

Bugár: megyünk tovább 
2017. november 5. – Új Szó 

A Híd Nagyszombat megyében képviselőket vesztett, Kassa megyében viszont megerősödött. 

Bugár Béla pártelnök röviden értékelte a tegnapi voksolást. Bugár elmondása szerint a Híd 
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fiatal jelöltekkel kísérletezett, és ami nem jött be Nagyszombatban, az működött Kassán. 

„Tanulunk belőle, és megyünk tovább“ – mondta a pártelnök, aki arra is rámutatott, hogy 

ahol a koalíció (Smer-SNS-Híd) együtt indult, ott sikeresek voltak. 

 

Így értékelte Farkas Iván a választásokat 
2017. november 5. – Új Szó 

A párkányi választási körzetben hoztuk a formánkat, ahol az eredmény nemcsak az intenzív 

kampány sikerét, hanem az elmúlt négy év munkáját is tükrözi. Megyei szinten gyengült a 

frakciónk, aminek nem örülök. Mivel a megyei önkormányzat összetétele is jelentősen 

változott, teljesen új helyzet állt elő. Arra fogunk törekedni, hogy az elkövetkező időszakban 

koalíciót alkossunk. 

 

Rigó Konrád: rendszerváltó hangulat van az országban 
2017. november 5. – Új Szó 

Nem vagyok elégedett az eredménnyel. Úgy gondoltam, hogy változásra van szükség 

Nagyszombat megyében, ebből a szempontból sikerként könyvelhetjük el az eredményt, mert 

megtörtént a változás. Örülök annak, hogy Tibor Mikuš befejezi tevékenységét. Jelenleg 

rendszerváltó hangulat van Szlovákiában, az emberek kifejezik nemtetszésüket a kormánnyal 

szemben, ennek eredményét láttuk. 

 

Gál Zsolt: A magyar pártok rontották el leginkább a kampányt 
2017. november 5. – Új Szó 

Orbitális szégyennek mondanám, hogy Bugárék beálltak a Smer és az SNS oldalán az ex-

HZDS-es Belica mögé Nyitra megyében, aki annak idején a magyarellenes szlovák koalíció 

arca volt. Ez a győzelem szerintem a Híd számára felér a vereséggel... Úgy gondolom, hogy az 

MKP elszalasztotta a legnagyobb lehetőséget azzal, hogy Kassán beállt Raši mögé. A Hídnak 

ugyanis már nem volt annyi elrontanivalója, miután országos szinten szövetkezett a Smerrel 

és az SNS-szel. Az MKP viszont megtehette volna, már csak azért is, hogy magyar pártként 

megkülönböztesse magát a Hídtól, hogy mindenütt, ahol nem indít saját jelöltet, a jobboldalt 

támogatja. Ezzel erős jelzést küldött volna a jobboldali pártoknak a tekintetben, hogy 

országos szinten is megbízható partner, aki nem paktál le a Smerrel, ahogy ezt a Híd tette. 

 

Berényi József: nem jött be a lejárató kampány 
2017. november 5. – Új Szó 

Sikerült 5000 szavazattal növelni a rám adott szavazatok számát, amit ezúton is köszönök a 

választóknak. Ám a vártnál nagyobb részvétel miatt ez sem volt elég ahhoz, hogy magyar 

elnöke legyen a megyének. Biztos növelte volna az esélyeket, ha egyedüli magyar jelöltként 

indulhattam volna, hiszen ez lélektani mozgósító hatással bírt volna a választók felé. Örülök 

annak, hogy Dunaszerdahelyen mind a nyolc, Galántán pedig az öt mandátumot meg tudtuk 

szerezni, illetve Galántán képviselőjelöltként meg tudtam őrizni az első helyemet. 
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A VMSZ kampányt indít azért, hogy minden magyar állampolgár regisztrált 
szavazóvá váljon 
2017. november 4. - Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség egyik legfontosabb feladata a közeljövőben, hogy felkeresse 

azokat a vajdasági magyarokat, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal, és segíteni 

nekik, hogy regisztráljanak a Nemzeti Választási Irodánál, mert enélkül nem tudnak élni a 

szavazati jogukkal a jövő évi magyarországi választáson – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ 

elnöke a Magyar Szónak. 

 

A szabadkai Közgazdasági Kar feljelentette korábbi dékánját 
2017. november 5. - VajdaságMA 

Úgy vélik, Nenad Vunjak, az intézmény korábbi dékánja visszaélt hivatali helyzetével és 

megkárosította az ország egyik legrégibb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményét. 

Sajtóértesülések szerint a feljelentés azután történt, hogy a dékáni hivatalban megtalálták azt 

a levelet, amelyben Vunjak a banjalukai Nova banka igazgatójától azt kéri, hogy a tandíj egy 

részét ne a karnak, hanem a boszniai Szerb Köztársaság Tudományos és Művészeti 

Akadémiájának fizesse be donációként, ahol egyébként éppen ebben az időben választották 

meg Vunjakot akadémikussá. 

 

A partizán megtorlás áldozataira emlékeztek Verbászon 
2017. november 5. - Pannon RTV 

Az 1944–45-ös partizán megtorlás ártatlan magyar és német áldozataira emlékeztek 

Verbászon. Szabady Károly plébános misét mutatott be az áldozatok lelki üdvéért a katolikus 

templomban, megkoszorúzták a verbászi tömegsírok közelében álló keresztet, végül 

gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket az emlékezők. Helyiek, de Magyarországra és 

Horvátországba elszármazott verbásziak is részt vettek a katolikus templomban megtartott 

szentmisén, amelyet az 1944–45-ös partizán megtorlás ártatlan áldozatainak emlékére 

tartottak. 

 

Teljesen új alapokra helyezik a szerb nyelvoktatást 
2017. november 5. - Vajdaság MA 

A hétvégén Szabadkán indult útjára az országos továbbképzés-sorozat, amelyen a 

nyelvtanárok megismerhetik az új módszereket. A hatékony szerb nyelvtanulást elősegítő új 

módszereket mutatja be szemináriumsorozatában az Oktatási- és Nevelésfejlesztési Intézet, 

szoros együttműködésben az EBESZ-szel. A Magyar Nemzeti Tanács is elengedhetetlennek 

tartja a szerb mint környezetnyelv oktatásának hatékonyabbá tételét. 
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'56-os megemlékezés Kishegyesen 
2017. november 4. – Vajdaság MA 

A Possession Hagyományőrző Egyesület rendhagyó történelemórát szervezett Kishegyesen: 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc címmel. Az eseményen a forradalom előzményeiről, 

majd annak következményeiről is előadás hangzott el. Ezt követően megkoszorúzták a 

Művelődési Ház falán elhelyezett emléktáblát és gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket. 

Magyarországon a mai nap nemzeti gyásznap. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 61. évfordulójára emlékeztek Kishegyesen is. 

 

Hamarosan két új határátkelő nyílik a szerb-magyar határszakaszon 
2017. november 4. – Vajdaság MA  

A Szerbia és Magyarország közötti fennálló kiváló kapcsolatok egyik konkrét megnyilvánulási 

formája az a bejelentés, miszerint a jövő év folyamán két új határátkelő nyílik, egy meglévőt 

pedig kibővítenék. A horgosi és kelebiai átkelő tehermentesítése és a sokszor többórás 

várakozások megszüntetése érdekében hamarosan az Európai Unió támogatásával kibővítik a 

Bajmok-Bácsalmás határátkelőt. Az EU alapokból erre 1,8 millió eurót különítettek el, míg 

Szerbia 300 ezer euróval járul hozzá a projektumhoz. 

 

KMKSZ: megdöbbentő a DK kezdeményezése a határon túliak szavazati jogának 
megvonását illetően 
2017. november 3. – MTI, hirado.hu   

Megdöbbentőnek nevezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége, 

hogy a Demokratikus Koalíció (DK) aláírásgyűjtést indít a határon túli magyarok szavazati 

jogának megvonása érdekében. A KMKSZ pénteken Ungváron kiadott, az MTI-hez is 

eljuttatott közleménye szerint a szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a 

DK a határon túli magyarok szavazati jogának megvonását célzó aláírásgyűjtési akciót indít. 

"Szövetségünk úgy véli, a határon túli nemzetrészek, köztük a kárpátaljai magyarság a sok 

évtizedes elszakítottsága ellenére mindig is a magyar nemzet része volt. Éppen ezért, 

örömmel fogadtuk a magyar kormány nemzetegyesítési programját, amit annak népszerűsége 

a kárpátaljai magyarság körében ékesen bizonyít" - áll a dokumentumban. 

 

Szijjártó: Magyarország és Bulgária szövetségesként számíthat egymásra az 
európai vitákban 
2017. november 3. – MTI, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Webrádió  

Bulgária és Magyarország hasonlóan gondolkodik az Európai Unió előtt álló legfontosabb 

problémákról, és hasonló válaszokat adnak ezekre, így amikor a közeljövőben súlyos viták 

lesznek az EU jövőjéről, szövetségesként számíthatnak egymásra - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szófiai sajtóértekezletén, miután találkozott Bojko Boriszov 

miniszterelnökkel és kormánya több tagjával."Tárgyaltam az önök miniszterelnökével az új 

ukrajnai oktatási törvény miatt kialakult helyzetről is. Jelentős magyar és bolgár kisebbség él 
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Ukrajnában, és mindkét kormány elfogadhatatlannak és európaiatlannak tartja azt a ukrán 

parlamenti döntést, amelynek nyomán jelentősen sérültek a magyar és bolgár kisebbség jogai 

az országban az anyanyelven történő oktatás terén" - idézte a tárgyalásain elhangzottakat a 

magyar diplomácia vezetője. 

 

Rétvári: az UNESCO alapszabályát is sérti a törvény 
2017. november 3. – MTI   

Az UNESCO alapszabályát is teljes mértékben sérti az új ukrán nyelvtörvény, hiszen az ENSZ 

oktatási szervezete szerint is mindenki számára biztosítani kell az anyanyelven történő 

tanulás lehetőségét - mondta pénteken Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára Párizsban az MTI-nek, miután felszólalt az ENSZ 

Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 

39. ülésszakán. "Fontos volt az UNESCO közgyűlésén is megemlíteni, hogy Ukrajna 

visszalépett a nyelvhasználat terén, hiszen megvonja az ottani magyar kisebbségtől azt, hogy 

az anyanyelvén tanulhasson" - hangsúlyozta az államtitkár. "Azt kértem, hogy maga a 

szervezet is lépjen fel Ukrajnával szemben, miután Ukrajna sérti a magyarok jogait és az 

UNESCO alapdokumentumait, amelyeket korábban pedig aláírt", hogy a szervezet tagja 

lehessen - tette hozzá. 

 

Lavrov: az EBESZ kísérje figyelemmel Kijev kötelezettségvállalásainak 
teljesülését 
2017. november 3. – MTI, origo.hu, Magyar Idők   

Oroszország érdekelt abban, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) figyelemmel kísérje, betartja-e a kijevi kormány az oktatás, a kultúra és a nemzeti 

kisebbségek ügyében vállalt kötelezettségeit - jelentette ki Szergej Lavrov orosz 

külügyminiszter Thomas Gremingerrel, az EBESZ főtitkárával közösen tartott pénteki 

moszkvai sajtótájékoztatóján. Lavrov külön megemlítette az ukrajnai orosz etnikum és az 

orosz ajkú lakosság jogainak biztosítását. Rámutatott, hogy az EBESZ általános mandátuma 

Ukrajna "minden jelentős régiójára" kiterjed. 

 

Fiatal kárpátaljai kutatók konferenciája a magyar tudomány ünnepén 
2017. november 3. – karpatalja.ma 

November harmadika a magyar tudomány ünnepe. 1825-ben Széchenyi István birtokainak 

egyévi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára, ezzel lehetővé 

tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Ebből az alkalomból a Genius 

Jótékonysági Alapítvány tizennegyedszer szervezte meg a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók 

Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 
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Sikeres Bécsi Magyar Táncháztalálkozó 
2017. november 4. – Volksgruppen  

November 4-én, „Ifjúság gyöngykoszorú“ mottóval tartotta meg 19. Bécsi Magyar 

Táncháztalálkozóját a bécsi Napraforgók táncegyüttes. A színes gálaműsor mellett már 

délutántól kezdve barkácsolás, gyermek majd felnőtt táncház várta a vendégeket. A program 

iránt nagy volt az érdeklődés, színültig megtelt a Mariahilf Rendezvényközpont néptánc 

rajongókkal. A korábbi helyszínt - a Collegium Hungaricum termét - kinőtték a táncosok, 

ezért volt szükség a költözésre. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 3. – Kossuth Rádió 

 

Megyei választásokat tartanak Szlovákiában 

November 4-én, szombaton tartják a megyei választásokat Szlovákiában. A júniustól tartó 

kampány után a voksolás előtt 48 órával életbe lépett a kampánycsend. Eredmények 

vasárnap várhatók. Hétfői műsorunkban részletesen beszámolunk arról, hogy milyen 

eredményeket ért el a Magyar Közösség Pártja a megyei választásokon. 

 

Aláírásgyűjtésbe kezdett a Demokratikus Koalició, hogy vonják meg a határon 

túli magyarság szavazati jogát 

Aláírásgyűjtésbe kezdett a Demokratikus Koalició, hogy vonják meg a határon túli magyarság 

szavazati jogát. A Délvidéken a Vajdasági Magyar Szövetség és a kettős állampolgárság 

megadását a Kárpát-medencében elsőként kezdeményező Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

is határozottan elítélte a DK elnökének kampányát, ahogy azt az erdélyi politikusok is tették. 

A következő percekben erről hallunk összefoglalót. A megkérdezettek: Pásztor István, Csorba 

Béla, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor és Bíró Zsolt. 

 

Újabb 158 név került fel Szabadkán az 1944-ben kivégzett ártatlan áldozatok 

emlékfalára 

Újabb 158 név került fel Szabadkán az 1944-ben kivégzett ártatlan áldozatok emlékfalára. Az 

egykori téglagyár gödrében közel ezer embert, magyarokat és németeket lőttek agyon a 

D
ia

sz
p

ó
ra

   

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2876215/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-03_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 6. 
12 

partizánok. A vergődő madár emlékműnél tartott csütörtöki megemlékezésen járt a Határok 

nélkül. Összeállításában elsőként Bunford Tivadart, a szabadkai közgyűlés elnökét hallják. 

 

Székelyföldön a Labdarugó Akadémia mintájára jött létre a Székelyföldi 

Jégkorong Akadémia 

Székelyföldön nemzeti sport a jégkorong. A Labdarugó Akadémia mintájára jött létre a 

Székelyföldi Jégkorong Akadémia, melynek célja a sport támogatása és a versenysportban az 

utánpótlás képzése. A magyar kormány nemcsak a létrehozást, hanem a fejlesztést és a 

folyamatos működést is támogatja.  

 

Kárpátalján megrendezték az I. Szolyvai Szüreti Batyus Mulatságot 

Kárpátalján megrendezték az I. Szolyvai Szüreti Batyus Mulatságot, amivel a szervezők 

reményei szerint hagyományt teremtenek, és sikerül összetartani a maroknyi magyar 

szórványközösséget. A rendezvényen az Ungvári Magyar Főkonzulátus adományt adott át a 

szolyvai magyar iskolának. 

 

Határok nélkül 

2017. november 4. – Kossuth Rádió  

 

Beszélgetés Milován Sándorral az 1956-os forradalom leverésének évfordulója 

alkalmából 

"Az 56-os forradalom lelke határokon átnyúlt. A kárpátaljai magyarság együtt izgult a 

magyarországiakkal" - halljuk máris a nagyszőlősi Milován Sándortól, a KMKSZ tiszteletbeli 

elnökétől. Ungváron emlékmű és egy, a városi börtön falán elhelyezett emléktábla is őrzi az 

56-os hősök emlékét. 61 évvel ezelőtt összesen 840 magyar raboskodott itt, többségüket 

Budapestről és Szolnokról hurcolták el. De ebbe a fogházba zárták azoknak a kárpátaljai 

fiataloknak egy részét is, akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat terjesztettek 

Kárpátalján. 

 

A dezsőházi temetőben, a Mindenszentek-napi litánia után ünnepélyesen 

átadták a restaurált első világháborús magyar emlékművet 

A dezsőházi temetőben, a Mindenszentek-napi litánia után ünnepélyesen átadták a restaurált 

első világháborús magyar emlékművet. A Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázaton elnyert 

magyar kormánytámogatással újította fel az emlékművet az Arad megye kulturális, szellemi 

és épített magyar örökségét ápoló Pro Move Arad Egyesület. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-04_18:30:00&ch=mr1
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Ha egészséges az egyén nemzeti öntudata, egészséges lesz a társadalom 

önbecsülése is – Ezt a kérdéskört boncolgatja az ÖN-TÉR-KÉP című 

dokumentumfilm 

Ha egészséges az egyén nemzeti öntudata, egészséges lesz a társadalom önbecsülése is. Ezt a 

kérdéskört boncolgatja Jelenczki István filmrendező és Zseni Annamária orvos társalkotó 

dokumentumfilmje, az ÖN-TÉR-KÉP. A magyar nemzet lelkiállapota címmel, amelyet 

Magyarkanizsán is bemutattak. A vetítést követő beszélgetésen szó volt a magyar nemzet és a 

nemzetrészek lelkiállapotáról is. 

 

Ferenczy Józsefre emlékeztek  a Szórvány Alapítvány által szervezett 

konferencián Temesváron 

Egy méltatlanul elfeledett temesvári festőművészre, Ferenczy Józsefre emlékeztek  a 

Szórvány Alapítvány által szervezett, kiállítással egybekötött konferencián Temesváron, az Új 

Ezredév központban. A művész egyik legjelentősebb alkotása a temesvári piarista 

templomban látható, Kalazanci Szent József életét bemutató négy mennyezetfreskója, de 

kedveltek portréi és csendéletei is. Az előadók a sokoldalú Ferenczy életútját, illetve 

művészetének egy-egy területét ismertették.  

 

Lévay József 1936-tól névadója a miskolci református gimnáziumnak 

Lévay József, Tompa Mihály és Arany János költőtársa és barátja a névadója 1936-tól a 

miskolci református gimnáziumnak, aki a korabeli református iskola diákjából lett annak 

tanára, később Borsod vármegye köztiszteletben álló jegyzője, majd alispánja. A 

rendszerváltozás után az iskola visszakapta Lévay József nevét, és vele szellemiségét, aminek 

egyik jellemző mozzanat a cserediák kapcsolat kiépítése és ápolása a határon túli református 

iskolákkal. A Határok nélkül riportere az óraközi szünetben beszélgetett a cserediákokkal, 

majd Ábrám Tiborral, az iskola igazgatójával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 

főgondnokával. 

 

Határok nélkül 

2017. november 5. – Kossuth Rádió 

 

Kiállítás a Reformáció 500. évfordulóján Marosvásárhelyen 

A Reformáció 500. évfordulójára rendezett erdélyi megemlékezések közül kiemelkedi a 

marosvásárhelyi Teleki Téka tárlata, amely korabeli könyveket vonultat fel.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-11-05_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről a tiszapéterfalvi líceum 

igazgatójával 

A Reformáció legnagyobb vívmánya az anyanyelvi oktatás. Már-már elcsépeltnek tűnik a 

kijelentés, ám manapság mégsem győzzük eleget hangsúlyozni, amennyiben a kárpátaljai 

magyar oktatásról esik szó. Tiszapéterfalván járt a Határok nélkül munkatársa, aki a helyi 

református líceum igazgatójával beszélgetett. 

 

A jövő héten szervezi a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága az újabb 

anyanyelvi konferenciát Budapesten 

A jövő héten szervezi a Magyar nyelv és kultúra nemzetközi társasága az újabb anyanyelvi 

konferenciát Budapesten. Az egyik téma a reformációra való emlékezés. A legutóbbi ülésüket 

Nagyváradon tartották, ahol lovagkirályunkra, Szent Lászlóra emlékeztek.   

 

Kárpát Expressz 

2017. november 4. – M1 

 

Népzenei és néptánc-fesztivál a délvidéki Kispiacon 

A délvidéki Kispiacra látogatott a Kárpát Expressz stábja, ahol népzenei és néptánc-találkozót 

tartottak. Az Árpád-kori település ma is erős bástyája a magyar közösségi életnek. 

 

Székelyföldi diákok az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban  

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba látogattak székelyudvarhelyi diákok a 

Magyar Kormány Határtalanul! programja keretében. 

 

Libanapot tartottak Nagytárkányban 

Minden évben Szent Márton napjának közeledtével tartják meg a Libanapot a felvidéki 

Nagytárkányban. A rendezvény mára hétéves múlttal rendelkezik. Az idei fesztiválra a Kárpát 

Expressz stábja is ellátogatott. 

 

Beszélgetés a sepsiszentgyörgyi Bartha Mihály bácsival 

Bartha Mihály 1944 Szent Mihály napját idézi fel, hiszen éppen neve napján érkezett haza a 

frontról. Misi bácsi az utolsó, még élő háromszéki szemtanúja a Vörös Hadsereg Úz-völgyi 

betörésének.  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-11-05-i-adas-7/
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Térkép 

2017. november 4. – Duna 

  

Van úgy, hogy az ember szeretne jótékonykodni, de nem igazán tudja hogyan is kezdjen 

hozzá. Egy mostanra már szinte az egész világon ismert kezdeményezés segít ebben. Egy-egy 

mécses meggyújtásával segíthetünk rászoruló családokat egy tál meleg ételhez. A 

gyulafehérvári Karitasz minden év októberében csatlakozik az Egymillió csillag a 

szegényekért nevű szolidaritási akcióhoz. 

  

Mostantól a dél-bihari szórványban is elhivatottan tevékenykednek a Vasárnapi Iskola 

Alapítvány önkéntesei. A mozgalom 12 évvel ezelőtt indult, amely ezelőtt jórészt a Partium 

szórvány településeire fókuszált, ahol a pedagógusok feladata az, hogy szép magyar szóra és 

irodalomra tanítsák a többségében román tannyelvű iskolába járó magyar gyermekeket. 

  

November 4-e a szabadságáért küzdő nemzet gyásznapja. 1956-ban a Szovjet Néphadsereg 

páncélosai ezen a napon vonultak be Budapestre, hogy felszámolják az október 23-án kitört 

forradalmat. De nemcsak határainkon innen befolyásolta emberek ezreinek életét a 

forradalom leverése, a kárpátaljai magyarok is tisztában voltak azzal, hogy forradalom zajlik. 

Mindenki sejtette, hogy a határszakaszra vezényelt tankok csak parancsra várnak és megindul 

Magyarország lerohanása.  

  

Az ’56-os események nagyon sok erdélyi társunknak is meghatározták a további sorsát. 

Számos, a forradalmi eszmékkel szimpatizáló magyart koncepciós perek során ítéltek több 

évnyi börtönre. A madéfalvi Kovács Gyula bűne mindössze annyi volt, hogy kollégáival együtt 

őt is lelkesítette az októberi hangulat. A ma már 83 éves Gyula bácsi közel 5 évet töltött 

romániai börtönökben emiatt. 

  

A moldvai csángó falvakban a magyar, mint anyanyelv, gyakorlatilag nem létezik. Néhány 

értelmiségi szülőt leszámítva a moldvai magyarok gyermekeikkel románul beszélnek, akik 

jobb esetben megtanulják még szüleik nyelvét. Bár román tannyelvű iskolákban is 

tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat, ma már egyre több helyen iskolán kívüli 

foglalkozásokon, játékosan szívhatják magukba őseik nyelvét. 

  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-11-04-i-adas/
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November 21. és november 26. között Nagyváradon ismét megrendezik a könyv maratont. A 

váradi kulturális folyóirat által szervezett esemény célja, hogy a kortárs irodalomra irányítsa a 

figyelmet. Az öt nap folyamán számos új kötetet is bemutatnak és szerzőkkel is 

megismerkedhetnek az olvasók.  

  

Öt kontinens 

2017. november 4. – Duna World 

  

Arany János halálának évfordulója kapcsán emlékeztek a napokban sok helyütt. Már életében 

is nagy szeretet és tisztelet övezte a szalontai nótáriust, a ballada Shakespearejét és mind a 

mai napig a messzi távolban élő közösségek is átveszik Arany János szellemiségét, 

megszívlelik nemzetösszetartó gondolatait. Idén, születésének 200. évfordulója alkalmából, a 

nevével fémjelzett körök, iskolák hirdetik világszerte mindazt a hitet, eszmeiséget, ami 

összeköt minden magyart. A Los Angeles-i Kultúrkör, pedig a megújulást tervezgeti. 

  

100 éve született a világháború előtti időszak egyik legnépszerűbb magyar színésznője. 

Szörényi Éva a Színművészeti Akadémia növendékeként a Nemzeti Színház tagja lett, és az 

ország első színházának egyik vezető színésznőjeként, több mint húsz éven keresztül lépett 

színpadra. Közel harminc filmben játszott főszerepet, köztük olyan emlékezetes 

alkotásokban, mint a Barátságos arcot kérek, Mária nővér, A Noszty fiú esete Tóth Marival, 

Halálos tavasz… A Nemzeti Színházban több rendezésben évekig alakította mindhárom nagy 

magyar klasszikus főszerepét, Évát Az ember tragédiájában, Melindát a Bánk bánban és 

Tündét a Csongor és Tündében. A Nemzeti Színház forradalmi bizottságának a társulat által 

megválasztott társelnökeként 1956 októberében részt vett a forradalomban, majd annak 

leverését követően családjával hazája elhagyására kényszerült. Az Egyesült Államokban előbb 

a keleti majd, a nyugati parton élt. Los Angelesben fiával készített interjút Csizmár Edina. 

Visszaemlékezésében az 56-os eseményekről és az amerikai magyar közösségbe való 

bekapcsolódásáról is mesélt. 

  

Oláh György, a XX. század egyik legmeghatározóbb kémikusának emlékét tudós társai őrzik 

és viszik tovább. A Nobel-díjas tudós az 1956-os forradalom leverése után családjával 

elhagyta Magyarországot. 1957 és 1964 között Kanadában élt, majd az Egyesült Államokban 

telepedett le. Tanított a clevelandi, majd a Dél-Kaliforniai Egyetemen, később a 

Szénhidrogén-kutató Intézet igazgatója lett. Hozzávetőleg 1100 tudományos publikáció, 15 

monográfia szerzője volt, nevéhez mintegy száz szabadalom fűződik. Alapítója volt a 

Magyarország Barátai Egyesületnek, és egész életében hangsúlyozta a fiatal tehetségek 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-11-04-i-adas/
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felkarolásának fontosságát. Dr. Czaun Miklós, az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub 

elnöke együtt dolgozott a professzorral, interjújában felelevenítettük ezeket az emlékeket is. 

 


