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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor az Európa Tanács főtitkárával tárgyalt 
2017. november 17. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, pestisracok.hu 

Az ukrán oktatási törvényről, valamint az Európa Tanács (ET) napirendjén szereplő aktuális 

ügyekről tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Thorbjorn Jagland, az ET 

főtitkára pénteken reggel a svédországi Göteborgban – mondta Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI tudósítójának Göteborgban. 

Az Európai Unió szociális csúcstalálkozójára a városba érkezett magyar miniszterelnök és a 

főtitkár megbeszélésének kiemelt témája volt a kisebbségi jogokat jelentősen megnyirbáló új 

ukrán oktatási törvény, amely Magyarország és több más szomszédos állam értékelése szerint 

is teljesen szembemegy Ukrajna európai integrációs törekvéseivel. Elhangzott: Európában 

alapelv, hogy a már elért, kivívott kisebbségi jogokból visszavenni nem lehet, ezt 

érvényesíteni kell ebben az esetben és minden hasonló ügyben is. 

 

Az új tanügyi törvény nemzetiségi vonatkozásait ismerteti Kárpátalján az ukrán 
oktatási miniszter 
2017. november 17. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Webrádió, Pestisracok.hu  

Az új ukrán oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseit ismerteti nemzetiségi 

vezetőkkel és az érintett iskolák igazgatóival Ungváron és Beregszászon pénteken, valamint 

szombaton Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter, aki kétnapos munkalátogatást kezdett 

Kárpátalján. A tárcavezető péntek délelőtt Ungváron megbeszélést folytatott Viktor 

Mikulinnal, Kárpátalja kormányzóhelyettesével, Barta Józseffel, a megyei közgyűlés (tanács) 

első elnökhelyettesével, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökével és 

Rezes Józseffel, a megyei nemzetiségi főosztály vezetőjével, valamint Orosz Ildikóval, a tanács 

oktatási bizottságának és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökével az 

oktatási törvény végrehajtásáról. Lilija Hrinevics a szlovákul is oktató ungvári iskolában tett 

látogatása után tartott sajtótájékoztatóján elmondta: kárpátaljai látogatásának eddigi 

tapasztalatából azt szűrte le, hogy a különböző nemzetiségekhez tartozó tanulóknak 

különbözőek az oktatási igényeik. Ezért a minisztériumnak figyelembe kell vennie, hogy 

milyen nyelvcsaládokhoz tartoznak a nemzetiségi közösségek. 

 

A kárpátaljai magyar férfiak 73 évvel ezelőtti elhurcolására emlékeztek Szolyván 
2017. november 18. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Kárpátalja, Webrádió  

 Gyászünnepséggel, emléktáblák avatásával és koszorúzással emlékeztek meg Kárpátalja 

magyar férfilakosságának 1944 novemberi, szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról 

szombaton Szolyván, a 73 évvel ezelőtt deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített 

emlékparkban. Az emlékünnepségen mondott beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a magyarság 1944-
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45-ös tragédiájáról évtizedeken át még csak beszélni sem volt szabad, rendszerváltásra volt 

szükség ahhoz, hogy a hallgatás falát sikerüljön áttörni. Megköszönte a kárpátaljai 

magyaroknak a bátor helytállásukat, azt, hogy amikor tehették, nem hallgattak tovább a 

magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiájáról, s összefogásukkal utat mutattak az 

anyaországnak is, létrehozták a szolyvai emlékparkot, amely az elmúlt két évtizedben a 

kárpátaljai magyarság leghangsúlyosabb közösségi helyszínévé nőtte ki magát.    

 

Új típusú beszédmódra van szükség a szórvány kapcsán – Szamosújváron 
ünnepelt az RMDSZ 
2017. november 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Több munkára és új típusú beszédmódra van szükség, amely a szórvány mellé nem a 

„szenvedés, szerencsétlen, elmaradott” negatív fogalmakat társítja, hanem megmutatja, hogy 

ebben a közösségben is vannak sikeres példák – hívta fel a figyelmet Porcsalmi Bálint, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke Szamosújváron. Porcsalmi Bálint felszólalásában úgy fogalmazott, 

hogy A magyar szórvány napján nemcsak ünnepelni, hanem dolgozni is kell. Emlékeztetett, 

hogy az RMDSZ 10. nagyváradi kongresszusán nyilvánította november 15-ét, Bethlen Gábor 

születésének napját A magyar szórvány napjává. A szövetség idei központi rendezvényét - 

amelynek témája az oktatási törvény módosítása, illetve a szociális intézmények, szervezetek 

helyzete volt -, szombaton tartotta Szamosújváron. 

 

Grezsa István megnyitotta az óvodai projektpedagógia képzést Beregszászon 
2017. november 17. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Kárpátalja  

Megnyitotta a magyar kormány óvodafejlesztési programjához kapcsolódó óvodai 

projektpedagógiai képzést kárpátaljai magyar óvodapedagógusok számára Grezsa István 

kormánybiztos pénteken Beregszászon. A Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: az óvodapedagógiai továbbképzés 

Kárpátalján túlmutat önmagán, mert az óvodai képzés az anyanyelvű oktatás alapja, hiszen a 

gyermekek sok településen itt találkoznak igazából az anyanyelvvel, s a meséken keresztül a 

magyar kultúrával. Abban reménykedünk, hogy sikerül növelnünk a magyar iskolákba 

beíratott gyermekek számát a kedvezőtlen kárpátaljai demográfiai viszonyok és elvándorlás 

ellenére is - tette hozzá. 

 

 

Szóvá tette az FK Csíkszereda a botoșani-i szurkolók gyalázkodó „bozgorozását”  
2017. november 17. – Krónika 

Felhívást intézett az FK Csíkszereda elnöke a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) 

versenyigazgatójához és a román játékvezetői testülethez a legutóbbi, Botoșaniban tapasztalt 

magyarellenes megnyilvánulások miatt. Az FK Csíkszereda U19-es együttese a Román Kupa 

szerdai mérkőzésén Botoșaniban lépett pályára, ahol a helyi szurkolótábor szidalmazta a 
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csapat játékosait és idegengyűlölő megnyilvánulást tanúsított a székelyföldi csapattal 

szemben. A csíkszeredai futballklub által közzétett videófelvétel tanúsága szerint a moldvai 

csapat drukkerei bozgornak (hazátlan) nevezik a magyarokat, akiket Magyarországgal együtt 

orális úton történő szexuális kapcsolatra szólítanak. Szondy Zoltán klubelnök emlékeztette a 

Román Labdarúgó Szövetség (FRF) versenyigazgatóját, hogy nem ez volt az első eset, amikor 

magyarellenességgel szembesültek a csíkszeredai játékosok, ezúttal pedig „betelt a pohár”. 

 

Bihari patthelyzet: a bíróság döntésében bízik Pásztor Sándor 
2017. november 17. – Krónika, MTI 

A bíróság döntésében bízik Pásztor Sándor, a Bihar megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke, 

hogy feloldja a döntéshozó testületben immár állandósult patthelyzetet. A Pásztor Sándor 

által vezetett Bihar megyei önkormányzatban állandósult a politikai harc: a testület csütörtöki 

ülésén az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselői ismét elutasították egy 

szociáldemokrata képviselő mandátumának az igazolását. Ez immár a hetedik ilyen alkalom 

volt. A megyét vezető, a Szociáldemokrata Párt (PSD), az RMDSZ és a Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalíció így a hatalom és az ellenzék 

szavazategyenlősége miatt a fontos döntéseket nem tudta elfogadtatni. Pásztor Sándor, az 

MTI-nek pénteken elmondta, a helyzet olyan, mintha lefognának egy megválasztott 

képviselőt, és nem engednék be a testület ülésére. Szerinte a PNL törvénytelen eszközökkel 

próbálja akadályozni a választók akaratának az érvényesülését. 

 

Közös erdélyi dialektust a román és magyar monológok helyett – konferencia 
Nagyváradon 
2017. november 17. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

A románok és magyarok egymásra utaltságáról beszéltek a nagyváradi polgármesteri hivatal 

dísztermében tartott pénteki konferencia román és magyar előadói, a közelgő centenáriumi 

eseményekben rejlő veszélyeket és lehetőségeket is elemezve. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) és a Reconstructio Egyesület által szervezett konferencia résztvevői 

elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy Erdély és Románia egyesülésének a 

küszöbönálló centenáriuma esélyt vagy veszélyt jelent-e a román-magyar kapcsolatokban. 

Megnyitóbeszédében Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke a 

párbeszéd fontosságát hangsúlyozva arra figyelmeztetett, jelenleg Romániában és Erdélyben 

párhuzamos román és magyar monológok zajlanak. Szerinte a mesterségesen gerjesztett 

romániai magyarellenességgel szemben a megbékélést és a párbeszéd lehetőségét kell 

keresni, s e célokat szolgálja a jelenlegi konferencia is. 

 

Háztól házig gyűjti az aláírásokat az RMDSZ a kisebbségjogi polgári 
kezdeményezéshez 
2017. november 17. – Nyugati Jelen 

Szerda délután a megyeszékhely Gáj, Kakasváros és Buzsák negyedeiben lakó magyar 

családokat keresték fel az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének választott tisztségviselői és 
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munkatársai. Bognár Levente aradi alpolgármester, Szabó Mihály városi tanácsos, Khell 

Levente gáji kerületi elnök és Siska-Szabó Zoltán, az Eurotrans Alapítvány munkatársa a 

Kisebbségvédelmi Európai Polgári Kezdeményezéshez (Minority Safe Pack Innitiative) kérte 

a magyarok támogatását. 

 

Florea szerint a decentralizáció és a helyi autonómia hiánya miatt hív le kevés 
uniós pénzt Románia 
2017. november 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere pénteken azt nyilatkozta, hogy a decentralizáció 

és a helyi autonómia hiánya okozza, hogy kevés európai pénzt hív le az ország. „A 

decentralizáció és a helyi autonómia megvalósításának még a legenyhébb szándéka sincs 

meg. Az emberek azt szeretnék, hogy a döntéseket az ők szintjükhöz minél közelebb hozzák 

meg (...) és ennek hiánya okozza az uniós alapok lehívásának hatalmas kudarcát. Az 

autópályák maradjanak Bukarest adminisztrálásában, de minden pénzt lehívnánk, ha a 

regionális utakra, hidakra mi pályázhatnánk (...) A fejlődést a decentralizáció hiánya 

akadályozza – mondta el Marosvásárhely polgármestere az Agerpres hírügynökség tudósítása 

szerint. 

 

Nem csak a többségen, a magyarokon is múlik a nyelvhasználati kérdés 
2017. november 18. – Krónika 

Megéri magyarul tudni az erdélyi kereskedelemben, hiszen ezzel is gördülékenyebb és 

többnyelvű kiszolgálást biztosíthatnak a vásárlóknak – hangzott el az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) nagyváradi konferenciáján. Az EMNT a Reconstructio Egyesülettel 

közösen rendezett román—magyar konferenciát a nagyváradi városháza tanácstermében; a 

péntek délutáni rendezvény második felében a meghívott közéleti személyiségek a magyar 

nyelv üzleti életben való érvényesüléséről értekeztek. Kántor Zoltán, a budapesti 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kutatási eredményekkel alátámasztva beszélt a 

magyar nyelv üzleti életben betöltött szerepéről. Elmondása szerint az anyanyelv 

használatának biztosítása a közigazgatásban és az üzleti életben egyaránt fontos. 

 

A meg nem értett látnok költőre, Ady Endrére emlékeztek Érmindszenten 
2017. november 18. – Krónika, Bihari Napló 

Ady Endre életéről és költészetéről emlékeztek meg születésének 140. évfordulója alkalmából 

szülőházánál, Érmindszenten szombaton. Az 1990 óta huszonnyolcadik alkalommal 

megrendezett „zarándokúton” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a 

költő szülőhelyének gyermekkori és ifjúkori emlékképei - így a hétszilvafa, az avardombok, a 

krisztuskereszt vagy a szikkadt Kraszna-ágak - egy nagy költészet motívumkincseivé váltak, 

jelképezték Ady költészetében a saját és a magyarság sorsát. Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke hangsúlyozta, a költő kultusza máig él, főleg azért, mert Ady lázadó volt, 

küldetéstudattal rendelkezett és szenvedéllyel élt. „Azt vallotta, úgy kell magyarnak lenni a 

20. században, hogy a magyarsággal és a magyarságtudattal megértjük a körülöttünk lévő 

népeket, és ők is meg kell értsenek bennünket” - mondta a szövetségi elnök. 
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Surján László Aradon: a román centenáriumon el kell viselni egymás örömét és 
bánatát is  
2017. november 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen, MTI, maszol.ro, Krónika 

Surján László szerint Erdély és Románia egyesülése centenáriumán magyaroknak és 

románoknak el kell viselniük a másik örömét és el kell viselniük a másik bánatát. Az Európai 

Parlament volt alelnöke az aradi városházán beszélt erről szombaton az általa alapított Charta 

XXI megbékélési mozgalom szombati konferenciájának megnyitása előtti sajtótájékoztatón. 

Surján László úgy vélte: lehetetlen küldetésként lehetne címkézni a román és magyar 

értelmiségiek megbékélési kezdeményezését, de a történelem megtanította a két népet a 

lehetetlen helyzetek megoldására. Úgy vélte: azt kell megértetni, hogy ami az egyik 

nemzetnek öröm, az a másiknak bánat. 

 

Felavatták Sass Kálmán mártír lelkész szobrát Érmihályfalván 
2017. november 19. – Krónika, maszol.ro 

Felavatták Sass Kálmán mártír lelkész mellszobrát vasárnap Érmihályfalván annak a 

református templomnak a kertjében, amelyben a lelkész egykor szolgált. A szobrot a 

Lakiteleki Népfőiskola ajándékozta a Bihar megyei város református közösségének. A 

szoboravatón Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a népfőiskola alapítója arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a szamosújvári börtönben 1958 decemberében kivégzett Sass Kálmán 

rehabilitálása a család 23 rendbeli folyamodványa ellenére sem történt meg. A 

börtönigazgatóság még a lelkész földi maradványait sem adta ki, rehabilitáció hiányában 

pedig nem lehet róla közterületen megemlékezni. 

 

Érdemes volt nagyot álmodni: megújult a máréfalvi sportterem 
2017. november 19. – szekelyhon.ro 

Teljesen felújították a máréfalvi katolikus egyházközség tulajdonában lévő épületet, amelyet 

multifunkcionális sportteremként használhatnak a helyi Nyirő József Általános Iskola 

tanulói. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arra kérte az 

egyház képviselőit, hogy sportoljanak együtt a fiatalokkal, hiszen így könnyebben átadható a 

kereszténység. Bejelentette, a magyar állam nagyjából 4,5 milliárd forintos támogatást fog 

biztosítani Erdély-szerte a katolikus egyháznak, amelyből több mint negyven óvodát 

építhetnek, illetve újíthatnak fel. 

 

A megmaradás üzenete: felavatták a felújított küküllővári református 
templomot 
2017. november 19. – Krónika, MTI 

A Fehér megyei Küküllőváron vasárnap hálaadó istentisztelet keretében felavatták a magyar 

állam támogatásával felújított, Árpád-kori falrészeket is őrző középkori református 

templomot. Az ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott. Az 
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államtitkár a rendezvény végén a magyar közmédiának nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a 

templomfelújítás üzenet Európa és a világ felé arról, hogy az itteni szórványmagyar közösség 

meg akar maradni kereszténynek és magyarnak. 

 

„Közméltóságnak kötelező ünnepelni” 
2017. november 20. – Krónika 

„Közméltóságnak kötelező ünnepelni” 

Egy „egyszerű” román állampolgárnak nem, egy közjogi méltóságnak azonban kötelező 

megünnepelni Románia nemzeti ünnepét – jelentette ki a Krónikának Costin Georgescu, a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója annak kapcsán, hogy a Románia Csillaga 

érdemrend általa vezetett becsületbírósága méltatlannak találta Kelemen Hunor RMDSZ-

elnököt a kitüntetésre. 

 

Kegyeleti munkát végzőket díjaztak 
2017. november 20. – Krónika 

Egész éves kegyeleti munkájáért, a sírgondozásért 85 kolozsvári középiskolást díjazott a 

Házsongárd Alapítvány a kincses városbeli főkonzulátus udvari rendezvénytermében 

csütörtökön. Gergely Erzsébet, a történelmi temetőkert műemlék sírjainak gondozását, 

restaurálását is vállaló Házsongárd Alapítvány igazgatója elmondta, azért tudják 

megjutalmazni a diákokat, mert a Bethlen Gábor Alap évről évre támogatja az alapítvány 

kegyeleti munkáját, ugyanakkor Magyarország külügyminisztériuma is segített. 

 

Átadták a Csillagházat és a gályarab-emlékművet Rimaszombatban 
2017. november 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Reformációi Emléknapját november 17-én 

Rimaszombatban tartották. Orbán Viktor magyar miniszterelnök köszöntő szavait Latorcai 

Csaba, helyettes államtitkár tolmácsolta a gyülekezeti közösségnek. „Ötszáz évvel ezelőtt 

elődeink még nem sejthették, hogy hitéletük megújításával megváltoztatják a világot. Ma már 

tudjuk, hogy az anyanyelvű bibliafordításokon és énekeken túl nekik köszönhetjük az önálló 

és öntudatos gyülekezetek megalapítását is, amelyek az évszázadok során nemcsak a hitnek, 

hanem a nemzetiérzésnek is bástyái lettek. Örömmel tölt el, hogy a reformáció áldásaiért 

érzett hálán túl összeköt bennünket a közös múlt, a közös hitvalló ősökre való emlékezés és a 

közös jövő gondolata is” – idézte a helyettes államtitkár a reformáció 500. évfordulójának 

ünnepi zsinatán a kormányfő üzenetét. 

 

Matovič segítő jobbot nyújtana az MKP-nak 
2017. november 18. – bumm.sk, hirek.sk 

Eljött az ideje segítő jobbot nyújtani a parlamenten kívül politizáló Magyar Közösség 

Pártjának, s rajtuk keresztül Dél-Szlovákia lakosságának – jelentette ki a TASR 

hírügynökségnek az ellenzéki Egyszerű Emberek és Független Személyiségek elnöke, Igor 
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Matovič az MKP-val való lehetséges választási együttműködés margójára. Matovič a héten a 

Denník N napilapnak adott interjújában egyenesen arról beszélt, hogy pártja minden további 

nélkül koalícióra lépne a Menyhárt József vezette MKP-val.  

 

Gubík László: Esterházy maga volt a békés ellenállás szimbóluma 
2017. november 18. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás november 17-én, a szabadságért és demokráciáért 

vívott küzdelem napján tartotta meg hagyományos koszorúzással és mécsesgyújtással 

egybekötött megemlékezését gróf Esterházy János mártír politikus domborművénél 

felavatásának és megszentelésének 6. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet Gubík László, 

a martosi Esterházy Akadémia immár Komáromban élő igazgatója mondott. 

 

Erős ellenzék körvonalazódik Fico, Bugár és Danko kormányának leváltására 
2017. november 18. – Felvidék Ma 

Menyhárt József MKP-elnök is szónoka volt annak a pozsonyi megemlékezésnek, melyet a 

jobbközép ellenzéki pártok szerveztek az 1989-es rendszerváltó „bársonyos forradalom” 

évfordulóján. Menyhárt József három nyelven köszöntötte az emlékezőket, szlovákul, 

magyarul és németül. Emlékeztetett arra, hogy 28 évvel ezelőtt a szlovákok és a magyarok 

ugyanazon cél mellett álltak itt, megváltoztatni a rendszert. Rámutatott, hogy ez 

tulajdonképpen sikerült is, bár néhány dolog nem fejeződött be. „Most ismét itt állunk. 

Magyarok és szlovákok, szlovákok és magyarok ugyanazzal a céllal: lecserélni azt a kormányt, 

mely árt nekünk, nem jelent számunkra jövőt, és sokban hasonlít az 1989 novembere előttire. 

Örülök, hogy a demokratikus ellenzék képviselői tudatosítják, hogy a változáshoz 

együttműködésre van szükség. De nem a Bugár-fajta együttműködésre!”. 

 

Menyhárt: az MKP maga akar bejutni a parlamentbe 
2017. november 18. – Új Szó, Körkép 

„Eddig egyetlen egyszer találkoztunk, a megyei választások előtt erre nem volt idő” – mondta 

Menyhárt József, az MKP elnöke annak kapcsán, hogy Igor Matovič felvetette, a két párt 

választási koalícióban indulhatna a következő parlamenti választáson. Menyhárt a választási 

koalícióról szóló tárgyalást korainak tartja. „Célunk az, hogy az MKP egymaga lépje át az 

ötszázalékos parlamenti küszöböt. A megyei választások alapján erre van esély” – vélekedik 

Menyhárt. Hozzátette, céljuk Matovičcsal ugyanaz, „a Smer és az SNS nélküli kormány”, és ez 

jó kiindulási alap. Hangsúlyozta, értelmetlenség megkérdőjelezni a szlovákiai magyarok 

lojalitását. „Az elmúlt két évtized két nagy tanulsága volt, hogy a magyar kisebbség lojalitása 

megkérdőjelezhetetlen, és hogy nem lehet demokratikus, reformpárti, jobboldali kormányt 

felállítani a magyar politikusok nélkül. Egy csónakban evezünk” – jelentette ki az MKP 

elnöke. 

 

Bugár: Megható, ahogy felfedezte Matovič a szlovákiai magyarokat 
2017. november 19. – bumm.sk, Új Szó 
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Szinte megható, ahogy 2016-ban Igor Matovič, az OĽaNO elnöke felfedezte a szlovákiai 

magyarokat és rájött, hogy ők is egyenlő értékű polgárai ennek az országnak – írta Bugár 

Béla, a Híd elnöke a Denník N portálján írt kommentárjában Matovič MKP-val kapcsolatos 

segítségnyújtási tervéről. Bugár tanácsot is ad Igor Matovičnak, hogyan segíthet az MKP-n. 

„Például olyan módon, hogy a jövőben nem fogja ellenezni a kettős állampolgárságról szóló 

törvényt. Vagy például nem söpri le az asztalról a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát 

szabályozó, háromszor egyeztetett  törvényt azzal, hogy: „nem tudom, miért kellene azt 

magyarul is leírni”. Vagy ami az aktuális politikai helyzetet illeti, például kollégáival és 

partnereivel megszavazhatnák az adósságfék elengedését, hogy Dél-Szlovákiában – és nem 

csak ott – is épülhessenek autópályák és gyorsforgalmi utak" – javasolta Bugár. 

 

Lefeküdni vagy sem a Smernek Nyitra megyében? Farkas Iván (MKP) a 
Körképnek – Interjú 
2017. november 19. – Körkép 

„Komoly fejtörést okoz számunkra annak a dilemmának a megoldása Nyitra megyében, 

amelyet számunkra a választási eredmények okoztak. Jelesül, hogy az új politikai széljárás 

alapján a jobboldali koalícióval együttműködjünk, ami magában hordozza az 

eredménytelenséget sőt, az 5 évig tartó végtelen konfliktusokat, mint amilyeneket megéltünk 

az első választási időszakban.Hiszen az egyik oldalon áll a megye megválasztott elnöke, aki 

maga mögött tudhatja a megyei hivatalt. Ellenében tevékenykedne az enyhe többség, a 

jobboldal és az MKP koalíciója a megyei képviselő-testületben. Ennek alternatívája, hogy ott 

folytatjuk, ahol 2,5 évnyi együttműködés után abbahagytuk, jelentős eredmények birtokában. 

16 év után az MKP Nyitra megyében irányító koalícióba kerülhetne formálisan is, kényelmes 

többséget képezve a képviselő-testületben, jelentős erőt képviselve a megyei hivatalban és a 

megye irányításában. Viszont ez koalíció megkötését jelentené a Smerrel.” 

 

Átadták a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- Kulturális Központ új épületét 
2017. november 18. - Pannon RTV 

„Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a magyar közösségek a határon túlon is 

megerősödjenek.” Átadták ma a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ új 

épületét Szabadkán. Az eseményen Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Pásztor István, a VMSZ 

elnöke és Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere is részt vett. Meg kell 

teremteni annak a lehetőségét, hogy a magyar közösségek a határon túl is megerősödjenek, 

ilyen lehetőség a Kárpát-medencei egységes felsőoktatási tér is, amelynek a létrehozására 

törekszik a magyar kormány - hangsúlyozta beszédében Balog Zoltán. 

 

Új funkciót kapott Szabadkán a Donát Mór-ház 
2017. november 18. - Pannon RTV 

Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központnak otthont adó Donát 

Mór-ház, egykori lakóház régóta elhagyatottan állt, azonban a magyar kormány 
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támogatásával új arculatot kapott. Az intézményt a Szekeres László Alapítvány működteti. Az 

épület megvásárlását és felújítását a magyar kormány támogatta 400 millió forinttal, vagyis 

csaknem 1 millió 300 ezer euróval. A helyreállítást a Magyar Nemzeti Tanács koordinálta. Az 

épület műemlékvédelem alatt áll, külseje megtartotta eredeti formáját, belülről viszont 

teljesen megújult. A Donát Mór-ház még a két világháború között épült. Akkoriban még 

bérház volt. Az elmúlt években azonban üresen állt. Idén viszont benépesül az épület, ugyanis 

itt kap helyet a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató-, és Kulturális Központ. 

 

A vajdasági gyerekeknek szervezett kirándulás-sorozatának zárórendezvényét 
tartotta az MNT 
2017. november 18. - Pannon RTV 

A kirándulásokról 200 egyéni képzőművészeti alkotást és 30 leporellót készítettek a gyerekek, 

megörökítve ezzel élményeiket. 

Az idén második alkalommal vehettek részt a vajdasági gyerekek a Magyar Nemzeti Tanács 

által szervezett kirándulás-sorozaton. Csaknem 1700 diák és 140 tanító utazhatott 

Szabadkára, Palicsra, Újvidékre, Zomborba és Doroszlóra. A kirándulás-sorozat 

zárórendezvényén, az ünnepi műsor keretében díjakat osztottak ki a legjobbnak értékelt 

alkotások készítőinek a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában. 

 

24 helyi egyetemistát támogat a temerini önkormányzat 
2017. november 17. - Pannon RTV 

Havi 8000 dinár ösztöndíjra pályázhattak a temerini egyetemisták. A helyi önkormányzat 

épületében ma 24 fiatal írta alá a támogatási szerződést. A temerini önkormányzat 

ösztöndíjára azok az egyetemisták pályázhattak, akik állami költségen tanulnak és minden 

korábbi évet letisztáztak, legkevesebb 8,5-ös átlaggal. Az ösztöndíj nagy segítség a 

fiataloknak, de a kiírt pályázati feltételeket sokan szigorúnak tartják. Francia Edina, hallgató, 

Újvidéki Egyetem: „Szerintem ez így reális, ugyanis ahhoz, hogy pénzt kapjunk, hogy 

támogatást kapjunk az államtól, ahhoz valamit el is kell érni.” 

 

Zenta: A gimnázium csapatai taroltak a Demokrácia 1x1 középdöntőjében 
2017. november 18. – Vajdaság MA 

Szabadka után Zentán tartották ma a Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Demokrácia 1x1 2017 elnevezésű Kárpát-medencei vetélkedő 

regionális középdöntőjét. A zentai megmérettetésen a Zentai Gimnázium csapata lett a 

legeredményesebb. 

 

Ukrán oktatási miniszter: nem zárjuk be a nemzetiségi nyelvű iskolákat  
2017. november 19. – MTI, mno.hu, Webáridó, karpatalja.ma  

Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter a Beregszászi járás magyar iskoláinak igazgatói előtt 

kijelentette, hogy Ukrajnában nem zárják be a nemzetiségi tannyelvű iskolákat, ehelyett több 
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lehetőséget biztosítanak a tanulók számára az ukrán nyelv elsajátításához - adta hírül 

vasárnap a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. A portál beszámolója szerint Lilija 

Hrinevics az új oktatási törvényről szombaton Beregszászon tartott szakmai fórumon azt 

mondta, hogy a jogszabálynak az oktatás nyelvét szabályozó 7. cikkelyét sok mítosz övezi, és 

azt politikai célokra használják fel. Emlékeztetett arra, hogy a törvény "nyelvi" cikkelyével 

kapcsolatban van a legtöbb félreértés a nemzetiségek körében. "Nem igaz, hogy a nemzetiségi 

iskolák bezárásáról van szó. Amit a cikkely valóban megváltoztat, az az, hogy az 5. osztálytól 

növeli az ukrán nyelven oktatott tantárgyak számát, és ukrán nyelvű tantárgyakat vezet be" - 

mondta a miniszter. 

 

Hrojszman: senki sem beszélhet zsaroló hangnemben Ukrajnával 
2017. november 17. – MTI, hirado.hu, Webrádió  

Ukrajna senkinek sem engedi meg, hogy "zsaroló hangnemben" beszéljen vele, s ez 

vonatkozik az új oktatási törvény körüli vitákra is - szögezte le Volodimir Hrojszman 

miniszterelnök pénteken a kijevi parlament plenáris ülésén. A kormányfő ezt egy képviselői 

kérdésre válaszolva jelentette ki. Ihor Lapin, a kisebbik kormánypárt, a Népi Front 

képviselője vonta kérdőre az ukrán miniszterelnököt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

azon szerdai kijelentése kapcsán, miszerint "a magyar társadalomban és a magyar parlamenti 

politikában teljes konszenzus van" arról, hogy a külhoni magyaroknak jár az autonómia, az 

állampolgárság, és az utóbbitól elválaszthatatlan a szavazati jog. Hrojszman válaszában 

hangsúlyozta, hogy Ukrajna "toleráns, demokratikus" ország, amely tiszteletben tartja a 

területén élő nemzeti kisebbségek jogait. 

 

Grezsa István orvostovábbképző tanfolyamot nyitott meg Beregszászon 
2017. november 18. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, Webrádió   

A magyarországi családorvosi tevékenység tapasztalatainak kárpátaljai orvosokkal történő 

megosztását szolgáló továbbképző tanfolyamot nyitott meg Grezsa István kormánybiztos 

szombaton Beregszászon. A családorvosi tevékenység sajátosságai - tanulságok 

magyarországi példák alapján elnevezésű konferencia kapcsán Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa az 

MTI érdeklődésére telefonon elmondta, már harmadik alkalommal tartanak a magyar 

kormány támogatásával orvostovábbképző tanfolyamot kárpátaljai szakemberek számára. 

Hozzátette, ennek kettős jelentősége van, egyfelől az, hogy most, amikor vitákkal terheltek a 

két állam közötti kapcsolatok, Magyarország az építkezés és a segítség példáját mutatja.  

 

Németh Zsolt: Magyarország továbbra is mindent megtesz az ukrán helyzet 
rendezése érdekében 
2017. november 18. – MTI, Magyar Idők, InfoRádió, hirado.hu, Webrádió  karpatalja.ma 

Magyarország továbbra is mindent megtesz az ukrán oktatási törvény körüli vita rendezése 

érdekében, ezért a közelmúltban az Európai Unió több szervezetét is megkeresték - mondta 

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2017/11/17/hrojszman-senki-sem-beszelhet-zsarolo-hangnemben-ukrajnaval/
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/11/18/grezsa-istvan-orvostovabbkepzo-tanfolyamot-nyitott-meg-beregszaszban
http://magyaridok.hu/belfold/nemeth-zsolt-magyarorszag-tovabbra-mindent-megtesz-az-ukran-helyzet-rendezeseert-2471782/
http://magyaridok.hu/belfold/nemeth-zsolt-magyarorszag-tovabbra-mindent-megtesz-az-ukran-helyzet-rendezeseert-2471782/
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Németh Zsolt közölte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két levelet is küldött az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ), amely jelentős szereppel bírhat 

az ukrán helyzet rendezésében. Emellett ő maga is írt az Európa Tanács vezetőinek - Sztella 

Kiriakídisznek, a parlamenti közgyűlés elnökének és Thornbjorn Jagland főtitkárnak - egy-

egy levelet, amelyben a helyzet kivizsgálását kérte - tette hozzá a külügyi bizottság elnöke.  

 

A vértanúk vére magvetés – a málenykij robot áldozataira emlékeztek 
Beregszászban 
2017. november 18. – karpatalja.ma 

A málenykij robot áldozataira emlékezett november 17-én Beregszász magyarsága. A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) főszervezésében, a városvezetés, a 

történelmi egyházak, valamint a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet társszervezésében 

megvalósuló esemény a református templomban kezdődött ökumenikus istentisztelettel. 

 

Új székház, hatalmas lehetőségek 
2017. november 16.- kepesujsag.com 

A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Magyar Katolikus Nőegylet számára bizonyára 

sokáig az idei lesz a legemlékezetesebb Márton-nap, amit az albérletben eltöltött hosszú évek 

után végre saját, pazarul felújított új székházukban ünnepelhettek meg, rangos hazai és 

anyaországi vendégek jelenlétében. 

 

Hetven éve alakult meg a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület 
2017. november 16. – kepesujsag.com 

Az egyesület megalakulásának jeles jubileuma alkalmából gyűltek össze emlékezni a 

szentlászlóiak és a meghívott vendégek vasárnap. Táncos-énekes alkalmi műsorral idézték fel 

az elmúlt hét évtizedet. Az egyesület névadója, a költőóriás előtt tisztelegve felavatták fából 

faragatott mellszobrát, amely a szépen felújított Petőfi tér egyik ékessége lesz. A térrel együtt 

az egész kultúrotthon is megújult, így méltó helyszíne volt a jubileumnak.  

 

Karancson ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 
2017. november 16.– kepesujsag.com 

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) magyarországi alapítói – a 

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

(NAK), az Orosháza és Térsége Gazdakör, a Földművelésügyi Minisztérium – mellett a 

szlovéniai, szerbiai, romániai, ukrajnai és szlovákiai magyar gazdálkodó szövetségek és 

egyesületek vezetői vettek részt a múlt heti karancsi (Drávaszög) találkozón. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-vertanuk-vere-magvetes-a-malenykij-robot-aldozataira-emlekeztek-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-vertanuk-vere-magvetes-a-malenykij-robot-aldozataira-emlekeztek-beregszaszban/
http://www.kepesujsag.com/uj-szekhaz-hatalmas-lehetosegek/
http://www.kepesujsag.com/hetven-eve-alakult-meg-szentlaszloi-petofi-sandor-kulturegyesulet/
http://www.kepesujsag.com/karancson-ulesezett-karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-foruma/
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1956 októbere a költészetben 
2017. november 17.- volksgruppen.orf.at 

„Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!” mottóval rendez irodalmi estet a 

Kaláka-Club és a Collegium Pázmáneum. A Pázmáneumban, november 18-án 18 órakor 

kezdődő programon egy ’56-os kiadványt is bemutatnak. 

 

Arany János est Alsóőrben 
2017 november 18.- volksgruppen.orf.at 

Legszebb verseivel emlékeznek a 200 éve született Arany Jánosra vasárnap, november 19-én, 

az alsóőri öreg iskolában. Az emlékünnepségen a költő 18 műve és két különleges népdal is 

megszólal. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. november 17. – Kossuth Rádió 

 

Jobb későn, de előbb még jobb lett volna – tanácskozás az ukrán oktatási 

törvényről Kárpátalján 

Ungvárra látogatott pénteken az ukrán oktatási miniszter, Lilija Hrinevics, a hatalmas 

visszhangot kiváltó kisebbségellenes új oktatási törvény megvitatása ügyében. 

 

Az anyaország támogatásával, egyházi és önkormányzati segítséggel épület fel a 

Felvidéken a Csillagház 

Az anyaország támogatásával, egyházi és önkormányzati segítséggel épület fel a Felvidéken a 

Református Egyház által működtetett Csillagház, ami olyan konferenciaközpontként működik 

majd, ahol az egyházi programok mellett a világiak is helyet kapnak. 

 

A szórványmagyarság megmaradását szolgálja a Petőfi Program 

Sok olyan programot indított a Magyar Kormány, amely a határon túli magyarság 

megmaradását hivatott szolgálni. Kétségtelen, hogy a szórvány számára ezek a programok 

nélkülözhetetlenek. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-ben indított el a Petőfi 

Programot.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2878896/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2879016/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-17_18:30:00&ch=mr1
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Immár harmadik Immár harmadik alkalommal érkezett segítő fiatal a közép-

bánáti régióba  

Immár harmadik alkalommal érkezett segítő fiatal a közép-bánáti régióba. Virág Attila 

lelkesen szolgálja a helyi szórványmagyar közösséget. 

 

Iskola és templom 

Utóbbiról Kisberegen sikerrel gondoskodtak. A 19. század elején épült református templom 

megújulhatott. Hálaadó istentisztelettel ünnepelt a helyi közösség. 

 

Határok nélkül 

2017. november 18. – Kossuth Rádió 

 

Tompa Mihály emléknapot rendeztek a gömöri Hanván 

Tompa Mihály emléknapot rendeztek a gömöri Hanván, a költő életútjának utolsó állomásán. 

A református templomban ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek a református 

lelkészköltőre, majd azokat jutalmazták, akik kiemelkedő munkát végeztek a Tompa hagyaték 

ápolásában, terjesztésében. Közel 40 egyházközséget, önkormányzatot és iskolát jutalmaztak 

emléklappal és a költő arcképét ábrázoló plakettel, Máger Ágnes festőművész munkájával.  

 

80 éve született és 20 éve hunyt el Koncz István vajdasági magyar költő 

Emléktábláját a napokban avatták fel Magyarkanizsán, annak a háznak a falán, ahol élt és 

alkotott. A táblát Bordás Győző, a Vajdasági Íróegyesület megbízott elnöke leplezte le. Őt 

kérdezte elsőként a Határok nélkül riportere. 

 

Szentmise, kiállítás megnyitó és tréfás mesék a Makovecz Imre tervezte 

Milleniumi templomban 

Szentmise, kiállítás megnyitó és tréfás mesék a Makovecz Imre tervezte Milleniumi 

templomban. Javában zajlik a Héttorny összművészeti fesztivál, 100 művésszel, 9 kiállítással, 

16 koncerttel 11 helyszínen, és nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is. 

 

Operagálával és könyvbemutatóval zárta rendezvénysorozatot a Kolozsvári 

Magyar Opera 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-18_18:30:00&ch=mr1
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Operagálával és könyvbemutatóval zárta a 225 éves a kolozsvári magyar zenés színjátszás 

elnevezésű rendezvénysorozatot a Kolozsvári Magyar Opera. 

 

A Bulgakov kávéházban kihirdették a Legszebb Erdélyi Magyar Dal nyerteseit 

A Bulgakov kávéházban kihirdették a Legszebb Erdélyi Magyar Dal nyerteseit. A 25 év alatti 

kategória első helyezettje a Pillantás című dal lett a marosvásárhelyi Vecker zenekartól, a 25 

év felettiek között pedig a székelyudvarhelyi Simó Annamari és zenekara nyert a Hosszú évek 

óta című dallal. A 25 év feletti korosztályban második lett a temesvári Még 5 perc együttes 

Mit ér? című dala. 

 

Kárpát Expressz 

2017. november 18. – M1 

 

Orosz Csaba felvidéki optikus és 27 éve működő családi vállalkozás 

Orosz Csaba a felvidéki Nagymegyeren lévő látszerész üzletébe igyekszik. Vállalkozását 1991-

ben egy picike optikával indította. 

 

Prágai magyarok 

Szép számmal élnek Prágában – elsősorban a Felvidékről elszármazott – magyarok. Prága 

belvárosában található a helyi magyar közösség fontos bástyája.  

 

Délvidéki vérengzés magyar áldozatai 

1944 őszén szerb partizánok tömeges és módszeres mészárlást végeztek a délvidéki magyar 

lakosság körében. A Tisza partján fekvő Adorjánban 51 férfit végeztek ki.  

 

Bemutatkozik a mezővári Kovács család 

A Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt férfiak emléke előtt tisztelegve adott koncertet a 

mezővári református templomban a Mezőváriban élő Kovács család. A házaspár egyházi és 

hazafias hangvételű dalokkal emlékeztek az 1944 novemberében elhurcolt mintegy 20 ezer 

magyarra. 

 

Térkép 

2017. november 18. – Duna 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-11-19-i-adas-7/
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Még a moldvai csángó falvak között is az egyik legszegényebb Lábnyik, a Bákótól mintegy 40 

km-re található aprócska település. Talán az elszigeteltség miatt is van, hogy az itt élők már-

már meglepően kedvesek és közvetlenek. Ebben a falucskában teljesít önként vállalt küldetést 

egy fiatal székelyudvarhelyi házaspár. Hátrahagyva nagyvárost, vállalkozást, barátokat, 

családot. Mindezt azért, hogy magyar nyelvet taníthassanak Moldvában. 

 

 „2011-ben fogadott el egy határozatot az RMDSZ, Romániában azóta ünneplik a Magyar 

Szórvány Napját. A Magyar Országgyűlés 2015. november 3-án fogadott el szintén egy 

határozatot, azóta november 15-én Bethlen Gábor születésének napján és halálozásának 

évfordulóján a közmédia segítségével a Kárpát-medencei szórványra próbálunk odafigyelni 

legalább egy nap erejéig. Nyilván a különböző programok egész évben futnak. Észrevettük 

azt, hogy a szórványban sokkal gyorsabban fogy a magyarság mind számban, mind pedig 

arányában” - fejtette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

 

Kétségtelen, hogy a határainkon túl élő magyarság létének legfontosabb feltétele az anyanyelv 

megőrzése, a magyar oktatás. A külhoni magyar közösségek megmaradásában azonban óriási 

szerepe van az egyháznak is. Felvidéken a Lévai járásban, ahol folyamatos a szórványosodás 

ez különösen igaz. A magyarság bizakodó, egyelőre még magyarul szól az ének és a prédikáció 

is a református egyházmegye mind a harminc templomában. 

 

A szórványban sokszor egyetlen ember közösségi munkája, odaadása és kitartása is 

visszafordíthatja vagy legalább lelassíthatja a magyarság beolvadását. A kárpátaljai Macsek 

Szidónia a felsőtiszavidéki településen, Gyertyánligeten él. A 80 éves asszony a helyi Páduai 

Szent Antal Karitász vezetője. Tele van energiával, élete minden területén a gyertyánligeti 

magyarság ügyét szolgálja. Legyen szó akár élelmiszercsomagok szétosztásáról, a magyar 

óvoda beindításáról vagy egy új közösségi ház építéséről. 

 

 A szórványközösségek életében nagyon fontos szerepet játszik az összefogás és a 

kezdeményező kedv. Illetve egy-egy a magyarságot célzó hagyományőrző szórakozató 

rendezvény is. A Közép-bánsági Muzslyán a  jószágtartás hagyományainak felelevenítése 

mellett, a kis falusi közösségek termékeinek a  bemutatására is alkalmat adott a Pásztornap. 

 

Öt kontinens 

2017. november 18. - Duna World 

 

A franciaországi magyar protestáns egyház fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte. A 

jubileumi istentiszteletet a párizsi magyar kórus koncertje egészítette ki. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-11-18-i-adas/
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1991-es megalakulása óta immár a 14. közgyűlését tartotta a Németországi Magyar 

Szervezetek Szövetsége, Frankfurtban. A közgyűlésre 32 tagszervezet képviselője kapott 

meghívást. Az összejövetelen a Németországban dolgozó diplomaták mellett, Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is részt vett.  

 

A lengyel-magyar kulturális évad a valaha volt legjelentősebb kulturális évad, amelynek 

alkalmából magyar-lengyel történelmi játszókertet avattak Varsóban. A játszótér Kő Boldizsár 

alkotása, aki játszó parkjaival már számos elismerésben részesült.  

 

Az örök város egyik belvárosi templomában a debreceni együttes: a Kodály Kórus és a Kodály 

Filharmónia adott hangversenyt a zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója 

kapcsán. A koncertet nem csak magyarok, hanem rengeteg olasz is élénk érdeklődéssel 

figyelte. 

 

Nem mindennapi esemény, hogy egy diaszpórában működő szervezet fennállásának 80. 

évfordulóját ünnepelje. Ez történt most Buenos Airesben, ahol a Magyar Segélyegyletből 

létrehozott Szent István öregotthon évfordulóját ünnepelték egybekötve a nemzetközi családi 

nappal.   

 

Együtt lenni – ez a legfontosabb a Phoenixben, Arizónában élő magyar közösségek életében. 

A különböző szervezetek, egyesületek pedig gondoskodnak is róla, hogy alkalmakat 

teremtsenek a találkozásokra, ilyen például amikor a szüret hagyományait elevenítik fel. 

 

Tudta-e, hogy a NASA holdjárművének atyja magyar? A Hold után, a Marsot is meghódította 

az a jármű, amelynek tervezésében Pavlics Ferenc közreműködött. A magyar mérnök 1956-

ban a magyar forradalom után, november végén a feleségével együtt elhagyta el az országot. 

Útja Amerikába vezetett, New Jerseybe, majd Detroitba végül Santa Barbarában telepedett le. 

 


