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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Máért - Orbán: Fontos kérdésekben konszenzus van 
2017. november 10. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk, Index, Origo, 

atv.hu, hirtv, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Új Szó, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres külhoni politikát sem folytatni – mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVI. plenáris ülésén, 

Budapesten, a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint mára a Kárpát-medencében 

megerősödött és versenyképessé vált az a gondolat, amely szerint a közép-európai népek 

abban érdekeltek, hogy mindannyian erősek legyenek. A magyar nemzeti érdek az, hogy 

legyen erős Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia és Ukrajna, és velük Magyarország 

szintén erős országként gyümölcsöző kapcsolatot alakítson ki – mondta Orbán Viktor. Az 

elmúlt időszak a nemzetegyesítésről szólt, a következő évek pedig a nemzetépítésről fognak 

szólni – hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormányfő felidézte közelmúltbeli kolozsvári 

szavait, miszerint „a Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven írják”. Hangsúlyozta, hogy 

ez egy kormányzati szándékot kifejező mondat, a Kárpát-medencére ugyanis úgy tekintenek, 

mint a magyar nemzet és a kultúra kiteljesedésének tere. 

 

Semjén: A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze 
fennmarad 
2017. november 10. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk, Index, Origo, 

atv.hu, hirtv, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Új Szó, hirado.hu 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a magyar nemzet 

akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet 

XVI. plenáris ülésén pénteken Budapesten hangsúlyozta: a nemzetpolitika területén 

átgondolt kereteket és bejáratott, cizellált intézményrendszert dolgoztak ki az elmúlt években. 

Semjén Zsolt kitért arra, hogy a külhoni magyarság megerősítéséhez szükség van az identitás 

megerősítésére, aminek egyik legfontosabb eleme az oktatás támogatása. Szólt arról, hogy a 

soha nem látott gazdasági fejlesztések indultak a külhoni területeken, és megvalósult a 

nemzet közjogi egyesítése, megvan az egymilliomodik új magyar állampolgár. 

 

Semjén: kiemelt törekvés a Minority SafePack minél nagyobb arányú 
támogatása 
2017. november 10. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, Felvidék Ma, maszol.ro 

Cél, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában minél többen 

támogassák aláírásukkal a kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek 

európai uniós jogvédelmének megteremtése - áll a tanácskozás zárónyilatkozatában. A 

dokumentum megalkotói arra biztatják a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél 
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szélesebb körben adjanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról. Olyan ügyről van szó, 

amely nagymértékben befolyásolhatja az Európai Unió országaiban élő magyar és más 

őshonos kisebbség jogainak biztosítását – áll a nyilatkozatban. Semjén Zsolt és Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár a MÁÉRT plenáris ülése után, a sajtó képviselői előtt írta 

alá a kezdeményezést. Semjén Zsolt elmondta: az ülésen abban is teljes konszenzus volt, hogy 

elvetik Gyurcsány Ferenc javaslatát a határon túli magyarok szavazati jogának megvonásáról. 

 

Szijjártó: maradhasson magyar, aki bárhol a világon magyarnak születik 
2017. november 12. – MTI, origo.hu, Lokál, karpatalja.ma 

Biztosítani kell, hogy ha valaki magyarnak születik bárhol is a világban, magyar is 

maradhasson - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Fidesz 

tisztújító kongresszusán, Budapesten.  Külön üzent a kárpátaljai magyaroknak, hogy 

"nincsenek egyedül". "Addig fogunk harcolni, amíg vissza nem kapják az elvett jogaikat, amíg 

minden kárpátaljai magyar újra a saját anyanyelvén tanulhat, és amíg mindenki számára 

világossá nem válik, hogy a kisebbségektől jogot elvenni Európában ma már elfogadhatatlan" 

- jelentette ki Szijjártó Péter. 

 

Semjén: ha egységesek vagyunk, győzni fogunk 
2017. november 12. – MTI, hirado.hu, Webrádió, gondola.hu 

Ha egységesek vagyunk, győzni fogunk - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a Fidesz tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten. Semjén 

Zsolt beszámolt arról is, hogy megcselekedték, amit 2010-ben vállaltak, megtörtént a nemzet 

közjogi egyesítése, és megvan az egymilliomodik új állampolgár. Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte:  a magyarságon belül a legnehezebb 

helyzetben az ő közösségük van. Hozzátette: a rendszerváltozás után a Fidesz volt az, amelyik 

a "fogai között tartva" átvitte a magyarságot a "túlsó partra". Köszönjük! - mondta a külhoni 

magyar vezető. Kitért arra is, hogy a többi határon túli magyar közösség is küzd helyzete 

javításáért. Felhívta a figyelmet a Minority SafePack kezdeményezésre. 

 

A magyar szórvány napja lesz szerdán a közmédiában 
2017. november 12. – MTI, karpatalja.ma, gondola.hu 

A szórványban élő magyarságot mutatja be sokszínű műsorokkal november 15-én a 

közmédia, a tematikus napon a Duna World mellett a Duna, az M1, az M5, valamint a 

Kossuth Rádió műsorai is foglalkoznak a témával. A tematikus nap műsorai felölelik az összes 

érintett külhoni régiót - mondta el Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) kiemelt projektekért is felelős főszerkesztője az MTI-nek. Az 

erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, a burgenlandi és a kárpátaljai szórványban élőket bemutató 

felvételek a műkedvelő színjátszástól és a pásztornaptól kezdve a gömöri népviseleten és a 

Petőfi-programon át a csángó iskolákkal is megismertetik az érdeklődőket. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.origo.hu/itthon/20171112-szijjarto-peter-a-fidesz-kongresszuson.html
https://www.hirado.hu/2017/11/12/semjen-ha-egysegesek-vagyunk-gyozni-fogunk/
https://gondola.hu/hirek/214893-A_magyar_szorvany_napja_lesz_szerdan_a_kozmediaban.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 13. 
3 

 

Visszaeső: megkülönböztette a magyar diákokat a Maros megyei 
tanfelügyelőség 
2017. november 10. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) kétezer lejes bírságot rótt ki a Maros 

megyei tanfelügyelőségre a magyar gyermekek hátrányos megkülönböztetése miatt. A 

szerdán hozott határozat szövegét a testület juttatta el pénteken az MTI-hez. A 

tanfelügyelőséget szülői és parlamenti képviselői minőségében panaszolta be Biró Zsolt, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke amiatt, hogy a 2017-2018-as tanévre kiszabott beiskolázási 

tervben 169-cel kevesebb kilencedik osztályos helyet szabott meg a magyar tannyelvű 

osztályokban, mint ahány diák a korábbi tanévben magyarul végezte a nyolcadik osztályt. A 

román tannyelvű kilencedik osztályokban ugyanakkor 139-cel több helyet, a német 

nyelvűekben pedig 18-cal többet biztosított, mint ahányan e nyelveken egy évvel korábban 

tanultak.  

 

Zöld jelzés az észak-erdélyi sztrádának Marosugrától Borsig 
2017. november 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Folytatódhat végre az észak-erdélyi autópálya építése, a közlekedésügyi minisztérium ugyanis 

megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Marosugrától egészen a román–magyar határig, 

Borsig tartó, több mint 200 kilométeres szakaszra – közölte Octavian Pătraşcu, az Országos 

Környezetvédelmi Ügynökség (ANPM) munkatársa az Economica.net gazdasági hírportállal. 

A Borstól Brassóig tartó észak-erdélyi sztráda egészére kiadták már egyszer a 

környezetvédelmi engedélyt, mielőtt a Bechtel 2004-ben nekilátott a teljes projekt 

kivitelezésének, az amerikai vállalattal történt szerződésbontás miatt azonban ismét ki kellett 

állítani a jóváhagyást. A közutakért felelős társaság már 2015-ben igényelte az új engedélyt, 

amelyet azonban csak a napokban, november 7-én bocsátottak ki. 

 

Erdély-zászló: valamennyi bírságot érvénytelenítette a bíróság 
2017. november 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Háromszék, transindex.ro, maszol.ro 

A kolozsvári bíróság első fokon valamennyi esetben érvénytelenítette azt a bírságot, amelyet a 

csendőrség rótt ki azokra, akik Erdély-zászlót lengettek az RMDSZ által szervezett március 

15-i kincses városi felvonuláson. Az utolsó, Vincze Zoltán nevére kiállított bírságolási 

jegyzőkönyvet pénteken semmisítette meg a bíróság. Az ítélet kivonatát a bíróságok portálján 

tették közzé. Korábban a Soós Sándorra, Luka Lehelre és Fancsali Ernőre kirótt bírságot 

érvénytelenítették. Soós és Luka ügyében a csendőrség nem élt a fellebbezés lehetőségével, 

így ezek az ítéletek már jogerőssé váltak. Fancsali Ernő ítéletének esetében még nem járt le a 

fellebbezés határideje. 
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Székelyek Világszövetsége: a jogi kimutatás után a románok sem mondhatják, 
hogy nincsenek székelyek 
2017. november 10. – Krónika 

A Székelyek Világszövetsége pénteken közleményt juttatott el a Krónikához, amelyben 

felhívja a sajtó figyelmét a honossági beadványukkal kapcsolatosan „néhány olyan dologra, 

amit valószínűleg nem értettek meg”.  „Az egész beadványnak a lényege jogilag kimutatni a 

székelységet Magyarországon is. Tehát még ha kisebbségnek is jegyezzük be, ez által semmit 

nem fog változni a székelyek státusa Magyarországon, mivel amellett, hogy a székelyeket 

kimutatjuk, magyar állampolgárok is lehetnek. Tehát ez a kisebbségi állapot semmit nem 

számít, viszont a jogi kimutatás igen, mivel így jogilag is létező népről beszélhetünk. Így a 

románok sem mondhatják, hogy székelyek nem léteznek” – áll a szervezet közleményében. 

 

Az erdélyi '56-ról nyílt kiállítás Máramarosszigeten, ahol Márton Áron is 
raboskodott  
2017. november 10. – transindex.ro 

Az 1956-ban meghurcolt erdélyi magyarokat bemutató kiállítás nyílt Máramarosszigeten a 

volt börtön épületében működtetett emlékmúzeumban. A kiállítás anyaga egy többéves 

kutatás eredménye, amelyben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti 

Intézetének oktatói vettek részt. Az átvizsgált levéltári dossziék alapján elkészült az erdélyi 

magyar 1956-os szervezkedések és csoportok történeti képe, valamint a kommunista 

totalitárius rendszer válaszát jelentő megtorlást is bemutató kiállítás. Az eseményt a BBTE 

Magyar Történeti Intézete, a Buza László Egyesület, a máramarosszigeti börtönmúzeum, és 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács hozták tető alá. 

 

A Minority SafePack aláírásgyűjtésének segítésére kéri Kelemen Hunor a 
magyarországi pártokat  
2017. november 10. – transindex.ro, Bihari Napló 

Arra kérjük a magyarországi pártokat, hogy eszközeikkel, lehetőségeikkel segítsenek a 

Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésében, hiszen ez nemzeti ügy, 

nem pártpolitikai kérdés. Egymillió aláírás kell ahhoz, hogy Európa foglalkozzon az őshonos 

kisebbségek kérdésével és jogszabályt alkosson – hangsúlyozta a Magyar Állandó Értekezlet 

pénteki ülését követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az eseményen 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár is ellátta kézjegyével az európai polgári kezdeményezést. Az 

RMDSZ elnöke a sajtótájékoztatón a Minority SafePack-et kezdeményező bizottság 

alelnökeként is köszönetet mondott a MÁÉRT tagszervezeteinek és a határon túli magyar 

szervezeteknek az egyöntetű támogatásért. „Ez egy nehéz és hosszú ügy. Nem lesz egyik 

pillanatról a másikra eredménye, de bízunk abban, hogy az Európai Unió – amely változni 

fog, amelynek változnia kell – odafigyel az őshonos kisebbségekre” – tette hozzá.  

 

Korcsolyapálya a Mátyás-szobor körül: nem konzultáltak az RMDSZ-frakcióval 
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2017. november 10. – maszol.ro 

Nem előzte meg politikai és társadalmi szintű egyeztetés azt a döntést, miszerint a téli 

hónapokban nem a főtér keleti oldalára, hanem a Mátyás király szoborcsoport köré építik a 

korcsolyapályát Kolozsváron. A polgármester ezzel egy fölösleges interetnikai konfliktust 

generált – mutatott rá Gergely Balázs városi tanácsos. A helyi tanácsos csütörtökön közölte a 

Facebook oldalán, hogy a jégpálya a szobor köré épül, ami élénk vitát váltott ki. Volt, aki 

üdvözölte az ötletet, és külföldi precedenseket emlegetett, mások pedig a műemlék 

biztonságát féltették, és a magyarok elleni támadásként könyvelték el a gesztust. Gergely 

Balázs a Maszolnak azt mondta, hogy a korcsolyapálya elköltöztetéséről nem tájékoztatták az 

RMDSZ-frakciót. Kész tények elé állították őket, ami a koalíciós partnertől „semmiképpen 

nem egy baráti gesztus”. 

 

„A nagykövet megköszönte az őszinte beszédet” 
2017. november 10. – Bihari Napló 

Csütörtökön Bihar megyébe látogatott Hans Klemm, az Amerikai Egyesült Államok romániai 

nagykövete. A prefektúrán hivatalos megbeszélést folytatott Ioan Mihaiu prefektussal, 

Pásztor Sándor RMDSZ-es megyei tanácselnökkel és Ilie Bolojan váradi polgármesterrel. 

„Egy tájékoztató jellegű találkozón vettem részt a nagykövet úrral, melyen jelen volt Ilie 

Bolojan polgármester és Ioan Mihaiu prefektus is. Részemről bemutattam neki egy kicsit más 

szempontból is a megyét, aláhúzva azt: Bihar megyében él a legtöbb magyar egy megyében a 

Székelyföldön kívül. Úgy gondolom, hogy számára ez a tény most konkretizálódott” – mondta 

a Bihari Naplónak Pásztor Sándor. 

 

A kétnyelvűség sem bizonyult jó ötletnek 
2017. november 10. – szekelyhon.ro 

Kudarcba fulladt a Com’ON Café névre keresztelt rendezvény, amelyet civil szervezetek 

kezdeményeztek marosvásárhelyi fiatalok számára, hogy elmondhassák gondolataikat a 

városukról. Mindössze hat fiatal, néhány újságíró és a szervezőcsapat vett részt, akik a 

fiatalok távol maradásának okait próbálták megfejteni. A szervezők azt ígérték, nem adják fel 

a marosvásárhelyi szervezést, és visszatérnek a városba. 

 

Elszámoltatnák az RMDSZ-t 
2017. november 11. – Erdély Ma, Háromszék 

Petíciót indított az Átlátszó Erdély oknyomozó blog Transzparens erdélyi magyar 

érdekképviseletet! címmel, és ahhoz kéri a támogatók aláírását, hogy az RMDSZ számoljon el 

a román kormánytól kapott éves támogatással. Az aláírók konkrétan azt kérik, hogy az 

RMDSZ „az EMNP-hez és más romániai politikai szereplőkhöz és közhasznú szervezetekhez 

hasonlóan alávesse magát a közérdekű adatokhoz való hozzáférésről szóló törvény 

előírásainak”, és válaszoljon az arra vonatkozó adatigénylésekre, hogy mire költi el az általa 

kezelt, évi mintegy 4,5–5 millió eurónyi (kb. 22 millió lej) közpénzt, melyet a román kormány 

folyósít az erdélyi magyarságnak. 
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„A tisztség eszköz” – Zatykó Gyula EMNP-alelnök lett a váradi polgármester 
tanácsadója 
2017. november 11. – Krónika 

Zatykó Gyulát, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnökét, a Szent László Napok 

főszervezőjét nevezte ki tanácsadójának az RMDSZ-szel „harcban álló” Ilie Bolojan 

nagyváradi polgármester. A mérnöki és menedzseri végzettséggel rendelkező néppárti 

politikus gazdasági és infrastrukturális ügyekben is tanácsot ad az elöljárónak, de a 

tanácsadók között egyedüli magyarként közvetíti számára a magyar közösség igényeit, 

magyarázta a Krónikának. „A többi tanácsos mellett – akik nem érzik át a magyar közösség 

lelkületét – a magyar ügyekkel fokozottabban én foglalkozom” – fogalmazott Zatykó Gyula, 

aki már el is foglalta irodáját a nagyváradi városházán. Mint mondta, elsősorban a magyar 

tannyelvű iskolákért, a magyar közösség számára szervezett rendezvényekért felel, de a 

magyarság „régi vágyait” is közvetítené az elöljáró felé. A tervek között szerepel az anyanyelvi 

ügyintézés, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése és a köztéri Szent László-szobor felállítása. 

A kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán – amelyek kihelyezésére az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács jogerős döntése is kötelezi a polgármesteri hivatalt – azt 

szeretnék, hogy tükörfordítások helyett a történelmi utcanevek jelenjenek meg a házfalakon. 

 

Tatárfej helyett Szent Kristóf-ábrázolás lehet a magyar támogatásból felújított 
küküllővári templom kuriózuma 
2017. november 11. – Krónika, MTI 

Egy új kutatás szerint Szent Kristóf-ábrázolás lehetett a dél-erdélyi Küküllővár református 

temploma mindeddig tatárfejnek tekintett falfestménye. Az Árpád-kori falrészeket is őrző 

Fehér megyei templomot a magyar állam támogatásával újították fel az elmúlt években, és a 

templom kuriózumának számító, tatárfejként ismert falképet a felújítás keretében elvégzett 

falkutatások során sikerült értelmezni. 

 

A szórvány is támogatja a kisebbségvédelmi kezdeményezést 
2017. november 12. – maszol.ro 

A szórvány is támogatja az európai kisebbségvédelmi kezdeményezést és az aláírásgyűjtő 

kampány idején hozzájárul a maga részével a Minority Safe Pack sikeréhez – fogalmazott 

Winkler Gyula, aki szombaton Déván a Hunyad Megyei Képviselők Tanácsának ülésén tartott 

politikai tájékoztatót. A tisztújító gyűlésen részt vett Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért 

felelős ügyvezető alelnöke, a Nőszervezet alelnöke. 

 

Felvállalta, és kimondta 
2017. november 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kemény kritikát fogalmazott meg Czirják Árpád pápai prelátus a történelmi magyar egyházak 

és különösen a római katolikus egyház tevékenysége kapcsán. Többet kellene tenniük a 

magyarság megmaradásának érdekében – hangzott el a Gyergyócsomafalván megtartott 8. 

Székely Fórumon. Komoly bírálatot kaptak az erdélyi magyar politikai szervezetek is. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-tisztseg-eszkozr-n-zatyko-gyula-emnp-alelnok-lett-a-varadi-polgarmester-tanacsadoja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-tisztseg-eszkozr-n-zatyko-gyula-emnp-alelnok-lett-a-varadi-polgarmester-tanacsadoja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tatarfej-helyett-szent-kristof-abrazolas-lehet-a-magyar-tamogatasbol-felujitott-kukullovari-templom-kuriozuma
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tatarfej-helyett-szent-kristof-abrazolas-lehet-a-magyar-tamogatasbol-felujitott-kukullovari-templom-kuriozuma
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/88509-a-szorvany-is-tamogatja-a-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezest
https://szekelyhon.ro/aktualis/felvallalta-es-kimondta
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Közös asztalhoz ültek az EMNP, az MPP és az RMDSZ vezetői 
2017. november 12. – Krónika 

Másodszorra ültek tárgyalóasztalhoz bő egy hónap alatt az RMDSZ és az EMNP vezetői, a 

budapesti egyeztetésen ezúttal az MPP képviselői is részt vettek. Tőkés László európai 

parlamenti képviselő sajtóirodájának vasárnapi tájékoztatása szerint a megbeszélésre 

pénteken, a határon túli magyarok reprezentatív politikai szervezetei, a magyar parlamenti 

pártok és a magyar kormány képviselői fórumának, a Magyar Állandó Értekezletnek (Máért) 

a keretében került sor. Ez alkalommal – a legutóbbi, október 2-i nagyváradi találkozójukon 

megbeszéltek szerint – az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnökei folytatták a megkezdett párbeszédet meghatározott témák 

mentén. 

 

Építkezés a jövőnek: bölcsőde-alapkőletétel és jótékonysági koncert szerdán 
Nagyváradon 
2017. november 12. – Krónika 

A viharkárosult partiumi templomok javára szervezett jótékonysági koncert követi a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) Nagyváradon építendő bölcsődéjének 

alapkőletételét. A november 15-ei eseményt beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón 

emlékeztettek arra, hogy a szeptemberi vihar több egyházi létesítményt is megrongált a 

térségben, összesen mintegy 200 ezer lejes kárt okozva. A KREK nagyváradi székhelyének 

udvarában már lassan egy hónapja elkezdődtek annak a bölcsődének az építkezési 

munkálatai, amelyet magyar kormánytámogatással, mintegy 360 ezer euróból valósítanak 

meg. 

 

Menyhárt József: Az MKP regionálisan erős párt, komoly beágyazottsággal és 
hiteles emberekkel 
2017. november 10. – hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Magyar Állandó Értekezleten a Magyar Közösség Pártjának elnöke is felszólalt. Menyhárt 

József helyzetelemzésében szólt a megyei választási eredményekről, a szlovák 

kormánykoalíció politikájáról, a nemzetpolitikai és az anyaországi támogatáspolitikai 

kézzelfogható eredményeiről. Az MKP elnöke beszédében elmondta, a felvidéki magyar 

nemzeti közösség mozgalmas időket él. A 2016-os parlamenti választások után felállt 

kormány, amelynek a Most-Híd vegyes párt is tagja, legfőbb feladatának azt tekinti, hogy a 

nem létező, vagy alig észrevehető eredményeket, változásokat is szuperlatívuszi jelzőkkel 

lássa el. 

 

Gömör MKP-s reménységei: Négy nehéz év után végre építkezhet a gömöri 
magyarság 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-asztalhoz-ultek-az-emnp-az-mpp-es-az-rmdsz-vezetoi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/epitkezes-a-jovonek-bolcsode-alapkoletetel-es-jotekonysagi-koncert-szerdan-nagyvaradon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/epitkezes-a-jovonek-bolcsode-alapkoletetel-es-jotekonysagi-koncert-szerdan-nagyvaradon
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/10/menyhart-jozsef-maerton-az-mkp-regionalisan-eros-part-komoly-beagyazottsaggal-es-hiteles-emberekkel
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/10/menyhart-jozsef-maerton-az-mkp-regionalisan-eros-part-komoly-beagyazottsaggal-es-hiteles-emberekkel
http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2017/11/10/gomor-mkp-s-remenysegei-negy-nehez-ev-utan-vegre-epitkezhet-gomori-magyarsag
http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2017/11/10/gomor-mkp-s-remenysegei-negy-nehez-ev-utan-vegre-epitkezhet-gomori-magyarsag
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2017. november 10. – Körkép 

Az MKP által elért megyei választási eredmények járási bontásában a rimaszombati az egyik 

legkiemelkedőbb eredményt hozta. A párt négy képviselőjelöltjéből mind a négy megyei 

mandátumot szerzett. A rimaszombati járás ráadásul 34,08 százalékos választási részvételt 

produkált, ami a legmagasabb a magyarlakta járások közül. 

 

Lámpásként kell világítania a 175 éves Pázmány Péter Gimnáziumnak 
2017. november 10. – hirek.sk 

Az érsekújvári gimnáziumi oktatás beindításának 175. évfordulóját ünnepelte november 8-án 

a helyi kultúrházban a Pázmány Péter Gimnázium, amely a egyik jelentős magyarságmegtartó 

erőnek számít a mára már erősen elszlovákosodott Nyitra parti városban és annak környékén. 

Az oktatási intézményben folyó munkáról és az emlékünnepségről Beták Norbert megbízott 

igazgatót kérdezte a hirek.sk. 

 

Magyar fejlesztőközpont Pozsonyban 
2017. november 11. – Új Szó, Felvidék Ma 

A Meliorat.io társulás a Csemadok épületében a 3–18 éves korosztálynak kínál segítséget, de 

családokat, felnőtteket is szívesen fogad. A Meliorat.io társulás a speciálpedagógia és a 

pszichológia területén tevékenykedő szakemberek összefogásával jött étre. Vezetőjét, Kása 

Ildikót személyes indíttatás vezette a központ megszervezésére, kialakítására. Peter Krajňák 

(Híd) államtitkár szerint is óriási szükség van a fejlesztőközpontok működésére. „Míg az 

anyanyelvi magyar oktatás működtetésén intenzíven dolgozunk, addig az anyanyelvű 

speciális képzés, fejlesztés és tanácsadás gyerekcipőben jár. Ezen a téren is rendszerszintű 

megoldásokra van szükség, figyelemmel fogom kísérni a központ munkáját” – mondta Peter 

Krajňák.  

 

Szakmai szinten volt eredményesebb a Kerekasztal 
2017. november 12. – Új Szó 

Az oktatásügy aktuális kérdései, a déli régiók gazdasági helyzete, valamint a kisebbségi 

kulturális támogatások témája kapta a főszerepet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

éves konferenciáján, melyre a hétvégén került sor. Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője 

összegzésében elmondta, a Kerekasztal az utóbbi időszakban eredményesebben működött 

szakmai szervezetként, mint társadalmi-mozgósító erőként, és ez mindenképpen kihívást 

jelent a szervezet számára a jövőre nézve. 

 

A gazdaságélénkítő csomag létszükséglet 
2017. november 12. – Felvidék Ma 

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke nyilatkozott a felvidéki gazdaságélénkítő csomag kapcsán a 

Felvidék.Mának. Elmondta, hogy a csomag „létszükséglet, mert csak akkor tudjuk a magyar 

embereket ott tartani, ha gazdaságilag talpra tudunk állni”. „Nemcsak Pozsonyban és 

környékében gondolkodunk, hanem Gömör, Bodrogköz, Ung-vidék magyarságában, azaz 

voltaképpen Pozsonytól Királyhelmecig végig, és minél messzebb megyünk Pozsonytól, annál 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171109180448/Lampaskent-kell-vilagitania-a-175-eves-Pazmany-Peter-Gimnaziumnak.html
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/11/magyar-fejlesztokozpont-pozsonyban
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/12/szakmai-szinten-volt-eredmenyesebb-a-kerekasztal
http://felvidek.ma/2017/11/a-gazdasagelenkito-csomag-letszukseglet/
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nagyobb gazdasági problémáink vannak. Ebben van ennek a gazdaságélénkítő csomagnak a 

jelentősége, mert remélem, hogy ez a mi vállalkozóinkat, a fiatal vállalkozókat, a családjainkat 

hozzásegíti ahhoz, hogy felismerjék: igenis értelme van magyarnak megmaradni és a 

szülőföldünkön folytatni gazdasági tevékenységet, amely az egész közösség, és a velünk együtt 

élők javát is szolgálja.” 

 

Pásztor: Vajdaságban folytatódik az építkezés 
2017. november 10. - Pannon RTV 

Vajdaságban folytatódik az építkezés, a nemzetpolitikai célok végrehajtása – nyilatkozta a 

Pannon RTV-nek Budapesten Pásztor István, a VMSZ elnöke. A magyar nemzetpolitikai 

államtitkár pedig a családi támogatások kiterjesztésének fontosságát hangsúlyozta. A saját 

jövőképünk, a célkitűzéseink megfogalmazása, ez vár ránk az elkövetkezendő időszakban – 

fogalmazott Pásztor István a MÁÉRT ülése után. Ezek megvalósítása érdekében pedig az 

anyaország erkölcsi és anyagi támogatását kérik. A VMSZ elnöke hozzátette, ha sikerült az 

Európa Kollégium vonatkozásában, a falugondnoki rendszer és a gazdaságfejlesztési program 

tekintetében, akkor nincs akadálya annak, hogy más elképzelések is sikerüljenek.  

 

Turisztikai konferencia Újvidéken 
2017. november 11. - Pannon RTV 

A fenntartható idegenforgalom és a tapasztalatcsere a két fő szegmense idén a turizmusról 

szóló kétnapos újvidéki konferenciának. Ivan Đoković, a Tartományi Kormány alelnöke, 

turizmusért felelős tartományi titkár nyitóbeszédében elmondta, rendkívül fontos, hogy 

nemzetközi tudást szerezzünk, hiszen a turizmus is folyamatosan fejlődik. 

 

Az utánpótlás miatt is fontos az újvidéki nemzetközi énekverseny 
2017. november 12. - Pannon RTV 

Idén 56 szólista mérte össze tudását a Vitkay Kovács Vera Nemzetközi Énekversenyen, 

amelyet a hétvégén tartottak Újvidéken. A negyedik alkalommal megtartott komolyzenei 

rendezvényt a FloriArt civil szervezet hívta életre és az újvidéki Isidor Bajić Zeneiskola adott 

neki otthont.    

 

Tékiss Tamás új könyvét mutatták be Szabadkán 
2017. november 13. - Pannon RTV 

Tékiss Tamás második regénye debütált tegnap este a Klein House közösségi bárban 

Szabadkán. A Samu sejti című, legújabb magyarkanizsai ifjúsági regény a Fórum 

gondozásában jelent meg augusztusban. Az író első regénye A tükörtestvér után a mostani 

történet is erősen sikergyanús. A könyv főhőse egy lázadó ötödikes. A könnyed és lezser 

történetek mögött igazán mély és mai problémák húzódnak. 

 

Topolyai ösztöndíj egyetemistáknak 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-vajdasagban-folytatodik-az-epitkezes
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-utanpotlas-miatt-fontos-az-ujvideki-nemzetkozi-enekverseny
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/tekiss-tamas-uj-konyvet-mutattak-be-szabadkan
https://www.magyarszo.rs/hu/3523/vajdasag_topolya/174028/Topolyai-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-egyetemist%C3%A1knak.htm
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2017. november 11. – Magyar Szó 

Ebben az évben is meghirdette ösztöndíjpályázatát Topolya önkormányzata azoknak a 

felsőfokú tanulmányaikat folytató – szerbiai állampolgársággal rendelkező – hallgatóknak, 

akik a község területén rendelkeznek bejelentett lakcímmel, legalább két éve. A pályázaton 

azok a Szerbia területén államilag elismert vagy külföldi, nemzetközileg is jegyzett karok 

hallgatói vehetnek részt, akik II–VI. évfolyamon tanulnak, bolognai rendszerű 

alapképzésben, illetve az idén is fokozott mértékben támogatják a hiányszakmát tanulókat. 

 

Brnabić: Nem változik politikánk a kelet és a nyugat iránt 
2017. november 11. – Magyar Szó 

Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke miután lerótta kegyeletét az elesett harcosok 

emlékművénél, kiemelte, Szerbia büszkén őrzi az emlékét mindazoknak, akik életüket 

áldozták a szabadságért. Üzenetében kifejtette, a jelenlegi Szerbia azonos értékeken nyugszik, 

az antifasizmuson és a szabadságon, és hogy ez politika a mai napig nem változott. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskoztak a KMKSZ alapszervezeti 
elnökei Makkosjánosiban 
2017. november 11. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarságnak a jelentős mértékben megváltozott ukrajnai feltételek közötti 

helyzetét vitatták meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti 

elnökeinek hagyományos éves konferenciáján szombaton a Beregszász melletti 

Makkosjánosiban. A fórumon Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője az általános ukrajnai helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy folyamatban van 

Ukrajna nagyszabású átalakítása, amely során a kárpátaljai magyarság - a kisebbségellenes 

törvénykezés következtében - negatív színben feltüntetve került az országos közvélemény 

figyelmének középpontjába. A kárpátaljai magyarok léptek fel ugyanis a 

legkövetkezetesebben és legszervezettebben az új oktatási törvény kisebbségi anyanyelvű 

oktatási jogokat szűkítő rendelkezései ellen - tette hozzá. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a  

KMKSZ-nek - az anyaország támogatásával - sikerült nemzetközi fórumok elé vinnie a 

jogszabály ügyét. 

 

Ukrán nacionalisták letépték a magyar zászlót a beregszászi városházáról 
2017. november 12. – karpatalja.ma 

Eltávolították a magyar zászlót a Beregszászi Polgármesteri Hivatalról november 12-én a 

városban „békésen” tüntető ukrán nacionalisták – olvasható a trubyna.org.ua hírportálon és a 

Facebook közösségi oldalon megosztott beszámolókban. Ráadásul a lobogót el is akarták 

égetni, de ezt a rendőrök megakadályozták – értesült a pershij.com.ua hírportál. Az esemény 

a Szvoboda (Szabadság) párthoz köthető. A városháza előtti demonstrációban körülbelül 

ötven, főként más megyékből érkező aktivista vett részt. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3523/vajdasag_zombor/174059/Brnabi%C4%87-Nem-v%C3%A1ltozik-politik%C3%A1nk-a-kelet-%C3%A9s-a-nyugat-ir%C3%A1nt.htm
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/11/11/karpataljai-magyarsag-helyzeterol-
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/11/11/karpataljai-magyarsag-helyzeterol-
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-leteptek-a-magyar-zaszlot-a-beregszaszi-varoshazarol/
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Kárpátalján divatba jött a magyar 
2017. november 12. – Dunda György – Magyar Idők 

Az új ukrán oktatási törvény elfogadásáig Kárpátalján egyre nagyobb presztízs övezte a 

magyar nyelvet. A nyelviskolák és a magántanárok egészen az elmúlt időszakig nem győztek 

megfelelni az ukrán ajkúak megnövekedett nyelvtanulási igényének. Tavaly tavasszal a 

magyar kormány támogatásával nyelvtanfolyamok indultak a zömében ukrán nyelvű 

településeken, azóta már újabb három turnust hirdettek meg. A kárpátaljai városokban az 

ukrán szülők egyre nagyobb számban adták gyermekeiket magyar óvodába és iskolába. Ám az 

ukrán parlament szeptember 5-i döntése után kérdésessé vált a folytatás. 

 

Jubilál a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 
2017. november 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, ennek jubileumát 

ünnepelték meg a Dobronaki Kultúrotthonban ma délelőtt a kétnyelvű oktatási intézmények 

által készített alkalmi műsorral. Ebből az alkalomból írták alá először a Kárpát –medencében 

működő magyar pedagógusszervezetekkel az együttműködési megállapodást. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
2017. november 10. – Kossuth Rádió 

  

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet 

Egy erős Magyarországra támaszkodva, együtt építjük a Kárpát-medencét, biztosítva a 

külhoni magyarság számára identitásának megőrzését és szülőföldjén való boldogulását. Ezt 

az eredményt a jövőben is együtt kell továbbgondolnunk, gyarapítanunk és megvédenünk. 

Továbbra is közös cselekvésre van szükség, hogy megőrizhessük azokat az eredményeket, 

sikereket és értékeket, amelyek nemzetünk nagyságát növelik – ez olvasható a XVI. Magyar 

Állandó Értekezlet, a MÁÉRT zártnyilatkozatának első bekezdésében. 

 

A MÁÉRT tagjai - a parlamenti vagy önkormányzati képviselettel rendelkező határon túli 

magyar szervezetek vezetői, 16. alkalommal tanácskoztak Budapesten, a miniszterelnökkel és 

a kormány szakpolitikusaival, valamint az Országgyűlés pártjainak tisztségviselőivel. Orbán 

Viktor beszédében felidézte a MÁÉRT 2010-es újraindítását, és az elmúlt 7 év sikereit. Kitért 

a Magyarország és a szomszédos országok kapcsolatára, hangsúlyozva, hogy vagy együtt 

leszünk sikeresek, vagy egyikünk sem lesz sikeres. Ez a 21. század parancsolata. A 16. Magyar 

Állandó Értekezleten ezután határon túli szervezetek vezetői kaptak szót a zárt ajtók mögött 

zajló tárgyaláson. Utána nyilatkoztak a Határok nélkülnek. Interjú Kelemen Hunorral, Toró 
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http://magyaridok.hu/kulfold/karpataljan-divatba-jott-magyar-2440348/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174501915
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-11-10_18:30:00&ch=mr1
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T. Tiborral, Pásztor Istvánnal, Jakab Sándorral, Brenzovics Lászlóval, Őry Péterrel és a 

rendezvény házigazdájával, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral.  

 

Határok nélkül 
2017. november 11. – Kossuth Rádió 

  

Értékes freskók a tornai Nagyboldogasszony Plébánia templomban 

A tornai Nagyboldogasszony Plébánia templomban láthatóak  azok az értékes freskók, 

amelyeknek a megtalálása  2004-ben Szlovákiában az év felfedezésének számított. Az eredeti 

freskókat valószínűleg 1560 körül lemeszelte a templom református közössége. A halotti 

kápolna restaurálása még várat magára - halljuk Juhász Attila tornai plébánostól. 

  

Simonra várva – dokumentumfilm a szép emlékű, keresztácsoló Légvári 

Sándorról 

Dulka Andor ürményházi tanár Simonra várva címmel készített dokumentumfilmet a szép 

emlékű Légvári Sándorról, aki közel húsz éven át ácsolta a kereszteket a csurogi dögtemetőbe, 

az 1944 őszén ártatlanul kivégzett több száz magyar tömegsírja fölé, miután az előző években 

felállított kereszteket ,,ismeretlenek” rendre kidöntötték, összetörték, felgyújtották, vagy 

ellopták. Légvári Sándor állhatatos küzdelme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2013-ban 

éppen Csurogon zajlott le Áder János magyar és Tomiszlav Nikolics szerb államfő történelmi 

főhajtása.   

  

Kiállítás a csíkszeredai Megyeháza Galériájában – képeslapokon a régió 

értéktára 

Mintegy 120 képeslapból nyílt kiállítás a csíkszeredai Megyeháza Galériájában. A képeslapok 

sajátossága, hogy eredetileg a Székelyföld folyóirat olvasóinak készültek, ajándékba. Igazi 

értékük az, hogy a régió értéktárát jelenítik meg. A fotóművésszel, Ádám Gyulával 

beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

  

Jávor Filmnapok Aradon – 115 éve született Aradon a XX. század színészóriása 

Idén először rendezték meg Aradon a Jávor Filmnapokat.  Ezzel emlékeztek a városban 115 

éve született színészóriásra.  A Filmnapokon helytörténeti előadásokkal és filmvetítésekkel 

mutatták be az ünnepelt színész, Jávor Pál munkásságát.  

  

Nyírmeggyesi Kórustalálkozó – a Nemzetközi Élet, Egészség és 

Környezetvédelem Alapítvány a kultúrára is odafigyel 

A nyírmeggyesi székhelyű Nemzetközi Élet, Egészség és Környezetvédelem Alapítvány, vagyis 

a NEEKA azon túl, hogy orvosi műszerekkel, iskolai felszerelésekkel segíti az elszakított 

országrészeken élőket, elsősorban Erdélyben és Kárpátalján, a kultúrára is figyel. A hétvégén 

kórustalálkozót tartottak. Először Rácz Ferencet, a NEEKA magyarországi vezetőjét halljuk. 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-11-11_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 13. 
13 

Nemcsak énekelnek, hanem a közösséget is összetartják – férfi dalárda 

Újmosnicán 

Az újmosnicai református egyházközségben két éve alakult meg a férfi dalárda. A közös 

éneklés összetartó erőt is jelent a kis közösség számára a Temesvár melletti községben. 

Legutóbb saját templomukban énekeltek egy ünnepi rendezvényen. Ott készült a Határok 

nélkül tudósítójának riportja, amelyben először Gyüge Józsefet, az újmosnicai dalárda egyik 

tagját halljuk. 

  

Határok nélkül 
2017. november 12. – Kossuth Rádió 

  

Pozsonyban egy speciális pedagógiai szakszolgálat kezdte meg működését 

Nincs könnyű helyzetben az a szülő akinek a gyereke beszédhibával, diszlexiával, 

figyelemzavarral küszködik. Hová, kihez forduljon, mi lesz a gyerekkel, akit a hivatal csak 

sajátos nevelési igényűnek neve? A helyzet még bonyolultabb, ha a problémát a Felvidék egy 

kis településén kell megoldani. Rendszerint Magyarországra utaznak a gyerekkel. Most 

azonban Pozsonyban egy speciális pedagógiai szakszolgálat kezdte meg működését, ahol 

magyar logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel.  

  

Beszélgetés Makkai Mártával, az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 

Egyesületének elnökével 

Ausztráliában Melbourne-ben él a magyarság túlnyomó többsége, amelynek történelmi 

okokon kívül egyszerű emberi magyarázata van - halljuk a következő beszélgetésben, amely 

Makkai Mártával készült, aki a Bolyai Magyar Iskola igazgatója és az Ausztráliai Magyar 

Pedagógusok Egyesületének elnöke. Ez utóbbi tisztsége lehetővé teszi, hogy átfogó képet 

adjon a kontinensnyi ország magyar nyelvű oktatásának helyzetéről. 

 

Interjú Rékai Zsuzsannával, a Corki Magyar Iskola igazgatójával 

Rékai Zsuzsanna az Írországban élő magyarokat képviselte meghívott vendégként a 

Diaszpóra Tanács ülésén. A Corki Magyar Iskola igazgatójaként a két vasárnapi iskola helyi 

sajátosságairól is beszélt. 

 

November 15-én a Magyar Szórvány Napján teszik le a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület székháza mellett épülő 50 férőhelyes bölcsőde 

alapkövét 

November 15-én a Magyar Szórvány Napján teszik le a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület székháza mellett épülő 50 férőhelyes bölcsőde alapkövét. Ez a bölcsőde annak 

a hálózatnak a része lesz, amit a jövőben felújítással és építéssel Partium területén hoznak 

létra a magyar állam támogatásával. 

 

 

Kárpát Expressz 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-11-12_18:30:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-11-05-i-adas-7/
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2017. november 12. – M1 

  

Különleges csokoládékat gyártanak magyar vállalkozók a délvidéki Zentán 

A délvidéki Zenta ma is az élni akarás és a lehetőségek városa. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a város egyik apró utcácskájában megbújó magyar kézműves csokoládé-manufaktúra  

  

A Felvidék legnagyobb futball ünnepe a DAC stadionjában 

A székelyföldi Alsósófalva fúvószenekar tagjai otthonuktól több száz kilométerre, a felvidéki 

Dunaszerdahelyen adnak rögtönzött koncertet azoknak a futball szurkolóknak, akik az év 

mérkőzésének is nevezett szlovák Bratislava elleni mérkőzésre érkeztek. A DAC meccsei a 

magyarok számára ma már a focinál sokkal többről szólnak. 

  

Szürtében avatott kopjafát a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület 

A szentendrei székhelyű Vigyázók Had- és Kultúrtöténei Egyesület önkénetesei több mint 10 

éve kutatják és újítják fel az I. és a II. világháborúban elesett magyar katonák nyughelyeit 

Kárpátalján. Legutóbb az Ungvári járási Szürtében avattak kopjafát. 

  

A székelyföldi Farkaslaka különleges település: lakossága évről évre nő 

Székelyföldön ritkaságszámba megy, hogy egy magyar település lélekszáma évről évre 

növekszik. Ezért nevezik csodának azt, ami évről évre Farkaslakán történik. 

 

Térkép 
2017. november 11. – Duna 

 

A zene gyógyítja, megszépíti és jobbá teszi az embereket. Ez Várnagy Andrea hitvallása, aki 

évek óta rendszeresen tart zenés kurzusokat, koncerteket Kárpátalján. A budapesti 

zongoraművésznő küldetésének tartja, hogy a komolyzene értékeit megismertesse a 

nagyközönséggel és a legkisebbeknek is kedvet csináljon a klasszikus zene tanulásához. 

 

November 15-e Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és egyben halálának 

évfordulója, a magyar szórvány napja, határainkon innen és túl. Ennek jegyében a közmédia 

immár harmadik alkalommal egész napos műsorfolyammal hívja fel a figyelmet a 

szórványmagyarság helyzetére.  

 

Maroknyi magyar őrzi még nemzetiségét a dél-vajdasági Palánkán. A magyar nyelvű oktatás 

négy évtizede megszűnt a településen, az ott élők azonban kitartanak és nem adják föl. Most 

választható tantárgyként vezethették be a magyar nyelvet, amely mellett kiáll egyre több 

magyar család és épül a Magyar Művelődési Egyesület új otthona is. A reménytelennek tűnő 

helyzetből talán van kiút. 

 

Civil kezdeményezésre, önkéntesek bevonására épül magyar iskola a kárpátaljai Szalókán. A 

magyar-ukrán határmenti településen az alsó osztályosoknak ugyan volt mintegy 100 éves 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-11-11-i-adas/
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épületük, de az mára életveszélyessé vált. Mivel új iskola építésére semmilyen kilátásuk nem 

volt, civil kezdeményezésre, önkénteseket toborozva egy új magyar iskola építésébe kezdett a 

falu közössége. 

 

A hagyományok ápolása fontos a külhonban élő magyaroknak, a muravidéki Lendván él 

Király Ferenc szobrászművész, aki küldetésének tekinti mind az anyanyelv ápolását, mind a 

hagyományok ápolását, mind azok tovább adását. 2005-ben életművét Munkácsy Díjjal 

ismerték el. 

 

Szent László városában, Nagyváradon kiállítást nyitottak Szent László királyt és a kun vitézt 

ábrázoló freskók fotóiból. Magyari Hunor, székelyudvarhelyi fotóművész évtizedek óta 

fotózza az erdélyi templomokat, hogy dokumentumértékű munkáit aztán szerte a nagyvilágon 

bemutathassa. A Szent László év alkalmából most az egyik legnépszerűbb legenda 

ábrázolásból készített kiállítást. 

 

Öt kontinens 
2017. november 11. – Duna World 

 

93 tagszervezet részvételével tartotta meg újabb, immár hetedik ülését a Magyar Diaszpóra 

Tanács, Budapesten. Új résztvevőként Dánia, Írország és Spanyolország magyar 

szervezetének képviselői, valamint négy új egyházi szervezet tagjai érkeztek a megbeszélésre. 

A külhoni magyarság budapesti éves találkozóján értékelték az elmúlt évet a diaszpóra 

szempontjából fontos történésekből, de értékelték a kormányzati évet is. 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchenyi Könyvtár szervezésében elindított 

Mikes Kelemen Program 2014 január elején kezdte meg munkáját, sikerüket minél jobban 

bizonyítja az Észak-Karolinából nemrégiben haza érkezett 17 századi kézirat gyűjtemény. 

 

A Hungary Helps program egy közelmúltban indított kormányzati projekt, amely 

Magyarország szerepvállalását és segítségét szervezi a világ migrációt kibocsátó területein. Ez 

egy kis ország nagy szerepvállalása, egyedülálló, hogy már egy helyettes államtitkárságot is 

létrehozott.  

 

Műsorunkban, mindig igyekszünk olyan magyar életműveket, egyéniségeket bemutatni, 

akikre büszkék lehetünk. Akik tehetségük, munkásságuk révén elismertek a nagyvilágban, s 

nem feledték gyökereiket. Ilyen például a Flow-elméletéről világszerte ismerté vált 

Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas pszichológus, egyetemi tanár is. Csizmár Edina 

beszélgetett Vele amerikai otthonában. Az ő történetét ismerhetik most meg. Az exkluzív 

interjú újabb részleteit pedig az Amerikában jártunk – Mestesége címere…. című 

sorozatunban láthatják november 17-én, pénteken 19.25 –kor a Duna World csatornán.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-11-11-i-adas/

