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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Kijevnek eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek 
2017. november 24. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, origo.hu, hirado.hu, Lokál, 

karpatalja.ma 

Magyarország nem áldozza fel a világpolitika oltárán a kárpátaljai magyarokat, és ellenáll 

mindenfajta olyan törekvésnek, amely téves geopolitikai kontextusba kívánja helyezni a 

magyar kormány álláspontját Ukrajna európai inspirációval kapcsolatban - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben pénteken, az EU-tagországok és 

keleti partnerországaik állam- és kormányfői találkozóját követően. Szijjártó Péter azt 

mondta, Ukrajna döntési helyzetben van, ugyanis ha számára valóban fontos az európai és 

euroatlanti integráció kérdése, akkor eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek. Vissza 

kell vonnia a kisebbségek jogait sértő oktatási törvényt. Ez esetben újra számíthat 

Magyarország hangos támogatására, addig azonban nem. Ezen álláspont tekintetében 

mindaddig nem lesz változás, ameddig Ukrajna helyre nem állítja a magyar kisebbség jogait - 

szögezte le. 

 

Szlovéniában problémamentesen érvényesül a magyar kormány 
nemzetpolitikája 
2017. november 24. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, vs.hu, Magyar Idők, Echo Tv, Kárpátinfo,  

Szlovénia azon szomszédos országok közé tartozik, ahol a magyar kormány nemzetpolitikája 

problémamentesen érvényesülni tud, a többségi nemzet, illetve a szlovén kormányzat nem 

támaszt akadályokat a magyar nemzeti kisebbség jogainak érvényesülésével, kultúrája, 

identitása megélésével szemben, ami nem általános gyakorlat a mai Európában - mondta 

Potápi Árpád János a Magyarország és a Szlovén Köztársaság által 25 éve megkötött 

kisebbségvédelmi megállapodás évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A 

nemzetpolitikai államtitkár köszöntőjében kiemelte: a kisebbségi szerződés megkötésekor 

kölcsönösen vállalták, hogy a két nemzetiség számára biztosítják nemzeti identitásuk 

megőrzését és fejlesztését. A magyarok és a szlovének egyaránt megtanulták a történelemből, 

hogy az identitás olyan, mint a szabadság: senkinek nem lesz több belőle, ha elveszi a másét - 

hangsúlyozta beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Hozzátette: ez a két ország 

nemzeti együttműködésének a nyílt titka, amelyet szívesen megosztanak bárkivel Európában, 

aki napjainkban fontosnak tartja az önazonosság és a szabadság egymással összefonódó 

kérdéseit. 

 

Kelemen Hunor: kerüljenek a törvényhozásba a gyulafehérvári ígéretek! 
2017. november 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A 2018-as év nem kíméli meg a romániai magyarokat a nacionalista, magyarellenes 

kirohanásoktól – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség nőszervezetének 
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http://magyaridok.hu/kulfold/szijjartopeter-ukrajnanak-eleget-kell-tennie-nemzetkozi-kotelezettsegeinek-2495911/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szloveniaban-problemamentesen-ervenyesul-a-magyar-kormany-nemzetpolitikaja
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szloveniaban-problemamentesen-ervenyesul-a-magyar-kormany-nemzetpolitikaja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-keruljenek-a-torvenyhozasba-a-gyulafehervari-igeretek
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szombati küldöttgyűlésén. A marosvásárhelyi rendezvényen elhangzott felszólalásában a 

politikus elmondta: a centenáriumról sosem a sértés és a bántás szándékával beszélt, de nem 

félt feltenni azokat a fontos kérdéseket, miszerint mi változott száz év után, mi javult és 

romlott a magyar közösség szempontjából. Kelemen szerint a marosvásárhelyi római 

katolikus iskola helyzete, a különböző kétnyelvű feliratokra vonatkozó bírósági döntések azt 

mutatják, ma vissza lehet lépni a történelemben, „nemcsak előre, hanem rossz irányba is 

lehet haladni”. „Nekünk világosan és érthetően kell elmondani: a centenárium évétől 

elvárjuk, hogy a többség felajánlja és elfogadja, amit kérünk, részt vegyen egy olyan 

párbeszédben, amelynek végén egy újfajta többség-kisebbségi keretet is kialakíthatunk. A 

gyulafehérvári ígéretek betartását akarjuk, azt, hogy ezek mai jogi nyelvezetre lefordítva 

kerüljenek a törvényhozásba” – idézte a szövetség hírlevele az RMDSZ vezetőjét.  

 

Szilágysomlyóra érkeztek a Szent László-év vándorkiállításai 
2017. november 25. – MTI, Bihari Napló, hirado.hu, maszo.ro, foter.ro, gondola.hu, 

Webrádió 

Szilágysomlyón, a római katolikus közösségi házban pénteken megnyitották a Szent László-év 

két vándorkiállítását. A kiállításmegnyitón Szilágyi Péter helyettes nemzetpolitikai 

államtitkár örvendetesnek mondta, hogy a magyar kormány támogatásával felújított 

közösségi házban idézhetik Szent László királyt. Úgy vélte: a kiállítások bemutatása is azt 

jelzi, hogy “Szilágysomlyó rajta van a magyar nemzet térképén”, és Magyarország Kormánya 

kiemelt figyelmet fordít a szórványközösségek megerősítésére. Szerinte ezt jelzi az is, hogy a 

kisvárosban a Petőfi-program ösztöndíjasa gazdagítja a magyar kulturális életet, és az is, hogy 

az óvodafejlesztési program keretében jövőre a református egyházzal összefogva egy magyar 

óvoda építésébe kezdenek a városban. Hozzátette: a 200 millió forintos beruházással 

megépítendő, gazdagon felszerelt, modern magyar óvodában nyugati körülmények fogják 

várni a szilágysomlyói gyerekeket. 

 

Ülésezett az MKP Országos Tanácsa 
2017. november 25. – Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk 

Pozsonyban ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa. A testület elsősorban a 

megyei választások eredményét értékelte, de a politika egyéb területeit és a közelmúlt 

döntéseit is megvitatta. A tanácskozás után az MKP nyilatkozatban összegezte álláspontját, az 

OT döntéseit, melyben leszögezte, a megyei szintű munka kulcsa annak, hogy az MKP 

bizonyítsa erejét a jövőre nézve. A párt szerint a megyei választások eredménye azt is jelenti, 

hogy az MKP-val országos szinten is számolni kell. 

 

Szakmai hétvége külhoni fiataloknak 
2017. november 24. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, OrientPress, Pannon RTV, Webrádió, 

Bumm.sk, Karpatalja.ma 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.erdon.ro/szilagysomlyora-erkeztek-a-szent-laszlo-ev-vandorkiallitasai/3691215
http://felvidek.ma/2017/11/ulesezett-az-mkp-orszagos-tanacsa-5/
http://magyaridok.hu/belfold/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-szakmai-hetvege-kulhoni-magyar-fiataloknak-2495236/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 27. 
3 

Kárpát-medencei magyar egyetemista és főiskolás fiatalok számára tartanak szakmai 

hétvégét a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága koordinálásában. A 

"Mi, magyarok - nemzeti identitásunk, közös értékeink" című tanácskozáson 85 külhoni 

magyar fiatal vesz részt, akik hat külhoni régióból érkeznek. Erdélyből 41, Vajdaságból 16, a 

Felvidékről 16, Kárpátaljáról 9, Horvátországból 2, a Muravidékről 1 egyetemista, főiskolás 

lesz jelen. 

 

Emlékmise a Bazilikában az 1944–45-ös délvidéki áldozatokért 
2017. november 26. - Vajdaság MA 

Emlékmisét mutattak be ma Budapesten a Szent István-bazilikában az 1944–45-ben 

Vajdaságban lezajlott véres eseményekben áldozatul esett magyarokért. Buszokkal, 

kisbuszokkal, személygépkocsin érkeztek ezúttal is Budapestre szinte egész Vajdaság 

területéről - többek között Újvidékről, Temerinből, Óbecséről, Adáról, Moholról, 

Szabadkáról, Zomborból, Bezdánból - a zarándokok, hogy tizenhatodik alkalommal együtt, 

egy helyen emlékezzenek az áldozatokra, akikért nem szólt a harang, és tragikus sorsukról is 

sokáig hallgatni kényszerültek a legtöbb esetben még a hozzátartozók is. 

 

Folytatódik a kétnyelvűségért vívott harc: a vásárhelyi civil aktivisták a 
strasbourgi bírósághoz fordulnának 
2017. november 24. – Krónika 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vinné a Civil Elkötelezettség Mozgalom a 

marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák ügyét, miután a legfelsőbb bíróság jogerős 

ítéletében kimondta: az egynyelvűség nem diszkriminatív. Hiába szavatolja Romániában az 

alkotmány a kisebbségi jogokat, ezek megsértése nem számít kihágásnak – fogalmazott a 

Krónikának Szigeti Enikő, a magyarság nyelvi jogaiért küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom 

(Cemo) elnöke annak nyomán, hogy a legfelsőbb bíróság jogerős ítéletében kimondta, nem 

diszkriminatív Marosvásárhelyen a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya. 

 

Jó alapot nyújt az óvoda, de új rendszerre lenne szükség az iskola előtti 
tevékenység kötelezővé tételéhez 
2017. november 24. – Krónika 

Jó ötletnek tartják a Krónikának nyilatkozó oktatási szakemberek az RMDSZ elképzelését, 

hogy kötelezővé tennék az óvodai oktatást minden gyermek számára, ugyanakkor arra hívják 

fel a figyelmet, hogy ehhez mindenekelőtt az infrastruktúra és az oktatásmenedzsment 

fejlesztésére van szükség. A közoktatás előtti közösségi tevékenység kötelezővé tételére már 

csak azért is nagy szükség lenne, mert egy friss statisztika szerint a romániai gyermekek több 

mint fele nem jár óvodába. 

 

Antal Árpád nem vesz részt a december elsejei ünnepségeken  
2017. november 24. – transindex.ro 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/emlekmise-bazilikaban-az-1944-45-os-delvideki-aldozatokert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-a-ketnyelvusegert-vivott-harc-a-vasarhelyi-civil-aktivistak-a-strasbourgi-birosaghoz-fordulnanak
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http://itthon.transindex.ro/?hir=49571
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Tiszteletben tartja Románia nemzeti ünnepét, de nem vesz részt a december elsejei 

ünnepségeken, közölte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. „Nem fogok részt venni 

az ünnepségeken, ismerik ennek okait. Várom a pillanatot, amikor Románia nemzeti ünnepe 

Románia minden egyes állampolgára számára ünnep lehet. December elseje nem ilyen nap. 

(...) Tisztázni akarom: én tisztelem és mi tiszteljük december elsejét, tiszteletben tartjuk, hogy 

Románia lakosságának 90 százaléka ünnepként éli meg ezt a napot, de nem tartjuk úgy, hogy 

velük együtt kéne ünnepelnünk, mivel számunkra ez nem ünnepnap. Hangsúlyozni akarom: 

nem is gyásznap. Az, hogy nem ünnepnap, még nem jelenti azt, hogy gyásznapnak tartanánk. 

De nem ünnepnap számunkra (...) Szeretnénk, ha december elseje számunkra is ünnep lenne, 

és az lehetne, ha betartanák azokat az ígéreteket, amelyeket 1918. december elsején tettek a 

magyar közösségnek. Vagy az is megoldás lenne, ha találnánk együtt egy nemzeti 

ünnepnapot, amely mindannyiunk számára ünnep lehetne (...), például az 1989-es 

forradalom évfordulóját”, fejtette ki Antal Árpád.  

 

Sógor Csaba: másokat is arra biztatunk, hogy vállalják a „keresztszülőséget” 
2017. november 24. – maszol.ro 

„Ma azért is vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet arra: áldozatkész emberekre van 

szükségünk. Másokat is arra biztatunk, hogy kapcsolódjanak be egy ilyen programba, mert 

ezzel sokat tehetnek az erdélyi magyar közösségért, a családokért, a tehetséges fiatalokért” – 

ezt mondta Sógor Csaba Nagyenyeden, ahol pénteken találkoztak a Bethlen Gábor Kollégium 

Keresztszülő-programjának támogatói. A Bethlen Gábor Kollégium 2009-ben indította 

Keresztszülő-programját. A nagyenyedi oktatás évszázados hagyományának szerves részét 

képezi a nehéz sorsú diákok anyagi támogatása, ezt a célt szolgálja a „keresztszülők” bevonása 

is. Az adakozó keresztszülők egy általuk kiválasztott bentlakó diák tanulmányi költségeit 

fedezik. Az anyagi támogatáson túl a program arra is lehetőséget nyújt, hogy a támogatók és a 

diákok között személyes kapcsolat alakuljon ki. 

 

A Román Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta Ferenc pápát 
2017. november 24. – maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Egyhangúlag tiszteletbeli tagjává választotta Ferenc pápát a Román Akadémia pénteken.  A 

Román Akadémia elnökségének indoklása szerint Ferenc pápa teológiai személyisége, odaadó 

szerepvállalása a béke és megbékélés útjait kereső emberek szolgálatában, valamint a 

menekültek, üldözöttek, háborús áldozatok szenvedéseinek megkönnyítésében elért érdemei, 

valamint az a tény, hogy országunkban is a katolikusok és ortodoxok közti ökumenikus 

párbeszédet szorgalmazza a keresztény egység újjáteremtése érdekében, méltóvá teszik arra, 

hogy a Román Akadémia elnöksége őszentségét az intézmény tiszteletbeli tagjává jelölje. 

 

Pályázati pénzből fognának hozzá a Márton Áron Kulturális Központ építéséhez 
2017. november 24. – szekelyhon.ro 

350 millió forintot, azaz 5,2 millió lejt biztosított a magyar állam a 450 négyzetméter 

alapterületű, négyszintes csíkszeredai Márton Áron Kulturális Központ építésére; az összeget 

jövő év végéig használhatja fel az építtető Szent Kereszt Plébánia. A tervek szerint az 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/89050-sogor-csaba-masokat-is-arra-biztatunk-hogy-vallaljak-a-keresztszul-seget
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építkezéshez jövő tavasszal hozzáfognak, azzal párhuzamosan pedig a teljes befejezéshez 

szükséges összeg előteremtéséhez is nekilátnak. 

 

Erdélyi Agrárakadémia: szükség van a fiatal gazdák dinamizmusára 
2017. november 25. – maszol.ro 

A gabonatermesztés aktuális kérdései köré szerveződött Szovátán az Innováció a 

mezőgazdaságban címmel zajló Erdélyi Agrárakadémia november 25-én, szombaton. „A fiatal 

gazdák dinamizmusa, munkaereje és az idősebb generáció tapasztalata tudja előre vinni a 

közösséget, éppen ezért azt tervezzük, hogy az erdélyi magyar gazdákkal párbeszédet 

folytasson a Magyar Ifjúsági Értekezlet” – mondta el Oltean Csongor a rendezvény 

megnyitóján. A MIÉRT elnöke kiemelte, a felmerülő problémákat, felvetéseket próbálják 

eljuttatni a döntéshozókhoz. 

 

Átvette Románia a Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj 
parancsnokságát Aradon 
2017. november 26. – Krónika, transindex.ro 

Átvette Románia szombaton a Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj 

parancsnokságát. A ceremóniának az aradi vár adott otthont, az ünnepségen Mihai Fifor 

védelmi miniszter is jelen volt. A zászlóalj jövő év március 20-án fogja ünnepelni 

megalakulásának huszadik évfordulóját – számolt be az Agerpres. A Magyar–Román Közös 

Békefenntartó Zászlóalj parancsnokságát szombaton a Radu Golescu ezredesről elnevezett 

191-es gyalogos zászlóalj parancsnoka, Claudiu Topor alezredes vette át a hódmezővásárhelyi 

3. Bercsényi Miklós lövészzászlóalj parancsnokától, Vadász Péter alezredestől. 

 

Alkotmánymódosítást kér, erdélyi magyar nemzeti konzultációt indít az MPP 
2017. november 26. – Krónika, Nyugati Jelen 

A Gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak érvényesítését és a Székelyföld mint sajátos státusú 

önkormányzati régió elismerését szorgalmazza a Magyar Polgári Párt, amely több határozatot 

is elfogadott szombaton Marosvásárhelyen az Országos Önkormányzati Tanácsülésén (OÖT). 

A 198 fős testület – az OÖT tagja minden helyi, illetve megyei tanácsos, polgármester és 

alpolgármester – előtt Biró Zsolt pártelnök, parlamenti képviselő a nagy román egyesülés 

centenáriumának közeledtével éberségre szólította hallgatóságát, hangsúlyozva a polgári párt 

által kezdeményezett erdélyi magyar nemzeti konzultáció fontosságát. 

 

Kelemen Hunor: a céltalanság határozza meg ezt az országot  
2017. november 26. – transindex.ro 

A bizalmatlansági indítványról, a PSD törvénytervezeteinek rációjáról, a Románia Csillaga 

érdemrend visszavonásáról és december elsejéről beszélgettek az RMDSZ szövetségi 

elnökével A politika belülről friss kiadásában, amelyből az is kiderül, mi a különbség a 

Kelemen Hunor-féle deep state és a PSD-féle párhuzamos állam között.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89062-erdelyi-agrarakademia-szukseg-van-a-fiatal-gazdak-dinamizmusara
https://kronika.ro/belfold/atvette-romania-a-magyarnroman-kozos-bekefenntarto-zaszloalj-parancsnoksagat-aradon
https://kronika.ro/belfold/atvette-romania-a-magyarnroman-kozos-bekefenntarto-zaszloalj-parancsnoksagat-aradon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alkotmanymodositast-ker-erdelyi-magyar-nemzeti-konzultaciot-indit-az-mpp
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26986


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 27. 
6 

Ilyen retorikát használnak egy Dan Tanasă-könyvbemutatón 
2017. november 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hargita és Kovászna megyét a Románia szívében lévő kígyók szigetének nevezte Lazăr 

Lădariu román publicista azon a marosvásárhelyi rendezvényen, amelyen a 

magyarellenességéről ismert Dan Tanasă könyvét mutatták be. Az eseményen jelen volt 

Maros megye prefektusa, Lucian Goga is. 

 

Kutatják a románok székelyföldi helyzetét 
2017. november 27. – Krónika 

A Román Akadémia szervezeti keretében folytatja munkáját a székelyföldi románok helyzetét 

kutató Kovászna–Hargita Európai Tanulmányi Központ – jelentette pénteken az Agerpres 

hírügynökség. A központot vezető Ioan Lăcătuşu szociológus elmondta: az akadémia elnöki 

tanácsa a közelmúltban döntött az intézmény bekebelezéséről. 

 

Fegyelmi eljárás a vasgárdista hivatalnok ellen 
2017. november 27. – Krónika 

A fegyelmi panasz benyújtása után öt hónappal a kolozsvári polgármesteri hivatal fegyelmi 

bizottsága elé idézték a román vasgárdista mozgalom értékeit képviselő Ionuţ Ţenét, a 

városháza kulturális főosztályának vezetőjét – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében 

Szakáts István civil aktivista. A meghallgatást a közzétett dokumentumok alapján december 

5-re tűzték ki. Szakáts István bejegyzésében megjegyzi, hogy a polgármesteri hivatal addig 

halasztotta az eljárás megindítását, ameddig csak tehette. A civil aktivista még márciusban 

nyújtotta be legelső beadványát, időközben petíció is indult Ţene elmozdítása érdekében, 

amelyet több mint 5000 kolozsvári polgár írt alá. 

 

Újabb két évre szavazott bizalmat Biró Rozália elnöknek az RMDSZ 
Nőszervezete 
2017. november 25. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Nőszervezete szombaton, Marosvásárhelyen tartotta tisztújító küldöttgyűlését. 

További két évre újra Biró Rozália elnöknek szavaztak bizalmat, Hegedüs Csilla lett a 

szervezet ügyvezető elnöke. Biró Rozália elnöki beszámolójában a nőszervezet közösségépítő 

szerepére hívta fel a figyelmet, majd rövid történeti áttekintést követően úgy fogalmazott, a 

szervezet negyedik éve a felnőtté válás éve, amikor olyan nagy horderejű témával tudtak 

foglalkozni, mint a nők elleni erőszak.  

 

Nem lép koalícióra Nyitra megyében az MKP a kormánypártokkal 
2017. november 24. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A felvidéki magyar politikai életben az elmúlt napokban vezető téma lett, hogy a Magyar 

Közösség Pártja a Nyitra Megyei Önkormányzatban koalícióra lép-e a kormánypártokkal. A 

sajtóban is megjelent, hogy az MKP 11 tagú frakciója pragmatizmusra hivatkozva mérlegelte, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ilyen-retorikat-hasznalnak-egy-dan-tanas-konyvbemutaton
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89064-ujabb-ket-evre-szavazott-bizalmat-biro-rozalia-elnoknek-az-rmdsz-n-szervezete
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89064-ujabb-ket-evre-szavazott-bizalmat-biro-rozalia-elnoknek-az-rmdsz-n-szervezete
http://www.hirek.sk/belfold/20171124110754/Nem-lep-koaliciora-Nyitra-megyeben-az-MKP-a-kormanypartokkal.html
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hogy Belica mögé állva biztosítsa a megyei testületben a többséget a kormánypártok 

alkotta koalíció számára. Napok óta foglalkoztatta tehát a közvéleményt, hogy mindez 

valósággá válik-e. November 23-án, csütörtökön Zsigárdon ülésezett az MKP Nyitrai Kerületi 

Tanácsa, ahol a késő estig elhúzódott tanácskozáson ez ügyben is döntés született. A 

döntésről Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, Nyitra megyei 

képviselő tájékoztatott. Elmondta, alaptalanok voltak azok a híresztelések, amelyek az elmúlt 

napokban napvilágot láttak. Indokolatlannak nevezte a hisztériakeltést is. 

 

Berényi József a Körképnek: Ott leszünk Nagyszombat megye irányításában 
2017. november 24. – Körkép 

A megyei választások legélesebb küzdelme talán Nagyszombat megyében zajlott az MKP és a 

Most-Híd között, ahol végül egyértelmű eredmény született. Az MKP korábbi elnökét, 

Nagyszombat megye eddigi alelnökét kérdezte a Körkép.sk hírportál a megyei választások 

tapasztalatairól, az éppen zajló koalíciós tárgyalásokról, valamint Matovič ajánlatáról is. 

 

Felmérés: Már az AKO-nál is megzuhant a Most-Híd. Nagy pácban vannak a 
kormánypártok 
2017. november 24. – bumm.sk, Körkép, hirek.sk 

Érdekes eredményt hozott az AKO közvélemény-kutató ügynökség novemberi felmérése a 

parlamenti pártok preferenciáiról. Az AKO-é volt az első felmérés a megyei választások óta. A 

választásokat a Smer nyerné meg, de csak 24,8 százalékkal, ami a szeptemberi felméréshez 

képest 2,5 százalékpontos zuhanást jelent. A második legnépszerűbb SaS 17,8 százalékot 

gyűjtene be. A harmadik helyre a megyei választásokon is jól szerelő OĽaNO – NOVA lépett 

elő 12,5 százalékkal. A legnagyobb meglepetés, hogy az MKP népszerűségét rendszerint 

alulmérő, a Most-Híd preferenciáit pedig túlbecslő AKO mindössze 5,8 százalékpontot adott 

a vegyespártnak a múlt havi 7,3 százalékhoz képest. Igaz, az ügynökség szerint az MKP sem 

erősödött érdemben: 4,3 százalékra mérte. 

 

Kérdés, lesz-e MKP-s alelnök 
2017. november 25. – Új Szó 

Bár a választások utáni első MKP-s nyilatkozatok arról szóltak, a párt akár négy megyei 

alelnöki posztot is megpályázhat, kevéssé valószínű, hogy mind a négyet meg is szerzi. 

Elsősorban Nyitra megyében tűnik úgy, hogy a pártnak nem lesz megyei alelnöke – bár a 

tárgyalások még folytatódnak, az már biztos, hogy formális koalíciót nem kötnek a 

kormánypártok frakciójával a testületben. Az MKP elnöke elmondta, Pozsony megyében 

viszonylag jól állnak a tárgyalások, elképzelhető, hogy három megyei képviselőjük egyikét 

maga mellé veheti alelnökként Juraj Droba megyefőnök. Ján Lunterrel, Besztercebánya 

független vezetőjével is tárgyalnak, Menyhárt szerint volt egy ígéret Lunterék részéről az 

alelnöki poszttal kapcsolatban, ám konkrétumokról még nem tudott beszámolni. 

Nagyszombat megyében Jozef Viskupičcsal zajlanak az egyeztetések, több kör is lezajlott már. 

Ezt az új megyefőnök is megerősítette, aki azt mondta, örülne, ha magyar nemzetiségű 

politikus is részt venne a megye felsőbb irányításában. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/24/berenyi-jozsef-korkepnek-ott-leszunk-nagyszombat-megye-iranyitasaban-interju
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/24/felmeres-mar-az-ako-nal-megzuhant-hid-nagy-pacban-vannak-kormanypartok
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/24/felmeres-mar-az-ako-nal-megzuhant-hid-nagy-pacban-vannak-kormanypartok
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/25/kerdes-lesz-e-mkp-s-alelnok
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Feloszlatták az MKP komáromi helyi szervezetét 
2017. november 26. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának ülésén feloszlatták a párt komáromi helyi 

szervezetét. A Felvidék Ma információi szerint az OT határozata nem volt váratlan, korábban 

az MKP járási elnöke, Becse Norbert is úgy nyilatkozott, hogy a párt komáromi szervezetének 

feloszlatása már a közeli jövőben elképzelhető. 

 

Újvidéken Vajdaság Szerbiához csatolásának évfordulóját ünnepelték 
2017. november 25. - Pannon RTV 

A tartományi kormány ünnepséget tartott Bácska, Bánát, Szerémség és Baranya Szerb 

Királysághoz való csatolásának 99. évfordulója alkalmából. Az eseménnyel egy új korszak 

kezdődött, amely gyökeresen megváltoztatta Szerbia történelmét - mondta Igor Mirović. A 

tartományi kormány elnöke péntek este ünnepi fogadást rendezett Bácska, Bánát, Szerémség 

és Baranya Szerb Királysághoz való csatolásának 99. évfordulója alkalmából. 

 

A szlovák parlament képviselőivel tárgyalt ma Pásztor István 
2017. november 24. - Pannon RTV 

A szlovák parlament képviselőit fogadta ma Pásztor István tartományi házelnök és az illetékes 

tartományi parlamenti bizottságok. A két parlament ifjúsági, oktatási, művelődési és 

tájékoztatási bizottságai tárgyaltak az együttműködés lehetséges formáiról. A vajdasági 

parlament elnöke ismertette a szlovák delegációt a szerbiai kisebbségek helyzetével, a 

tartományi parlamentben bevett gyakorlattal, miszerint hat nyelv – köztük a szlovák is - 

hivatalos használatban van. 

 

Pásztor István: A kisebbségi akcióterv új eleme az európai uniós csatlakozási 
folyamatnak 
2017. november 25. - Pannon RTV 

Újvidéken tartotta meg ülését a Régiók Európai Bizottsága és Szerbia közös konzultatív 

testülete. A tanácskozáson a helyi és a regionális intézmények eurointegrációs szerepéről is 

tárgyaltak. A kisebbségi akcióterv új eleme az európai uniós csatlakozási folyamatnak, és nagy 

jelentőséggel bír a szerbiai kisebbségekre nézve – jelentette ki Pásztor István tartományi 

házelnök a Régiók Európai Bizottsága és Szerbia közös konzultatív testületének ülését 

követően Újvidéken. A Vajdasági Parlamentben szó volt a helyi és a regionális intézmények 

szerepéről is az eurointegrációban. 

 

Vajdasági magyar népmesemondó versenyt tartottak Szabadkán 
2017. november 25. - Pannon RTV 

A Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében az óvodások, de még az általános iskola felső 

tagozatos diákjai is összemérhették a tudásukat. Benák Lúcia évek óta részt vesz a versenyen. 
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http://felvidek.ma/2017/11/feloszlattak-az-mkp-komaromi-helyi-szervezetet-2/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujvideken-vajdasag-szerbiahoz-csatolasanak-evfordulojat-unnepeltek
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szlovak-parlament-kepviseloivel-targyalt-ma-pasztor-istvan
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-kisebbsegi-akcioterv-uj-eleme-az-europai-unios-csatlakozasi
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-kisebbsegi-akcioterv-uj-eleme-az-europai-unios-csatlakozasi
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyar-nepmesemondo-versenyt-tartottak-szabadkan
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Eddig minden alkalommal kitűnő eredményeket ért el a hat éves kislány. Tavaly második lett, 

2015-ben pedig első helyen végzett mesemondásban. 

 

Szabadka: Tizedszer rendeztek történelemversenyt az 1956-os eseményekről 
2017. november 25. – Vajdaság MA 

Tizedik alkalommal rendeztek történelmi vetélkedőt Szabadkán az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharcra való emlékezés jegyében. A középiskolai vetélkedő szervezője 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a szabadkai Nagy Imre Társaság. 

 

Egyháztörténeti konferencia Papp Antal munkácsi görögkatolikus püspök 
születésének 150. évfordulóján 
2017. november 26. – karpatalja.ma 

„Az Úr az én erősségem” című egyháztörténeti konferencia keretében emlékezetek meg 

Miskolcon november 16-án Papp Antal, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, 

címzetes érsek, Miskolci Apostoli Exarchátusi kormányzó születésének 150. évfordulójáról. A 

Miskolci Egyházmegye, az MTA Miskolci Területi Bizottsága, a Történettudományi és 

Néprajzi Szakbizottsága, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 

szervezésében megtartott konferencián Papp Antal életét és munkásságát elevenítették fel az 

előadók. 

 

Hatodik Kárpátaljai Vándoregyetem 
2017. november 26. – karpatalja.ma 

Hatodik alkalommal rendezték meg a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram egyik alprogramjaként 

megvalósuló Kárpátaljai Vándoregyetemet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében. Az ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze: 

 

Színmagyar könyvtár Munkácson 
2017. november 25. – Kárpátalja 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a múlt század elején a 17 275 lelket számláló 

településen 73,44 százalékot tett ki a magyarok, 17,82 százalékot a németek és 8,07 százalékot 

a ruszinok aránya. A 2001-es népszámlálás adatai szerint viszont szűk egy évszázad elteltével 

a 81 600 lakos közül 62 900-an ukránok, 7300-an oroszok, 6900-an magyarok, 1100-an 

pedig cigányok. A lakosság elképesztő mértékű megnövekedése és az etnikai arányok 

drasztikus megváltozása a szovjetkorszak keserű gyümölcse, mivel Kárpátalja Sztálin általi 

elrablása után az akkori Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság belső területeiről rengeteg 

ukrán települt be a Rákócziak városába. A kisebbségbe került magyarság számára viszont 

valódi oázist jelent a munkácsi városi KMKSZ-alapszervezet által fenntartott Zrínyi Ilona 

Könyvtár, ahol szellemi felfrissülést kapnak az ukrán sivatagban. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21971/Szabadka-Tizedszer-rendeztek-tortenelemversenyt-az-1956-os-esemenyekrol.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/egyhaztorteneti-konferencia-papp-antal-munkacsi-gorogkatolikus-puspok-szuletesenek-150-evfordulojan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/egyhaztorteneti-konferencia-papp-antal-munkacsi-gorogkatolikus-puspok-szuletesenek-150-evfordulojan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/hatodik-karpataljai-vandoregyetem/
http://karpataljalap.net/?q=2017/11/25/szinmagyar-konyvtar-munkacson
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Nyelvi konferencia Alsóőrön 
2017. november 25. – volksgruppen.orf.at 

Tíz év együtt a nyelvvel címmel rendezett jubileumi konferenciát Alsóőrött az Imre Samu 

Nyelvi Intézet november 24-én. A Felsőőrben született nyelvészdoktor nevét viselő intézet 

magyarországi kezdeményezésre alakult 2007-ben. A konferencia által a helyi magyarság 

figyelmét is ráirányítják anyanyelvük értékeire. 

 

Szent Katalin szentmise Alsóőrött 
2017. november 26. – volksgruppen.orf.at 

Kétnyelvű ünnepi szentmisén emlékeztek meg november 25-én Alsóőrött Alexandriai Szent 

Katalinról a település és az egyházközség védőszentjéről. A szentmisét Pál László püspöki 

vikárius mutatta be, aki prédikációjában kiemelte, Szent Katalin példája arra tanít minket, 

hogy mi is szentek legyünk, és forduljunk embertársaink felé. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 24. – Kossuth Rádió 

 

Decemberben újra indul a személyszállítás a Pozsony-Rajka-Györ vonalon 

10 éves szünet után decembertől újra indul a vasúti személyszállítás a Pozsony-Rajka-Győr 

vonalon. A magyar és a szlovák fél erről szeptemberben állapodott meg. Haják Szabó Mária 

tudósít. 

 

25 éves a magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás 

A magyarok és szlovének egyaránt megtanulták a történelemből, hogy az identitás olyan, 

mint a szabadság: senkinek nem lesz több belőle, ha elveszi a másét - emelte ki Kövér László, 

az Országgyűlés elnöke a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között 25 évvel ezelőtt 

megkötött kisebbségvédelmi megállapodás tiszteletére az Országházban rendezett 

konferencián. A szlovén nemzetgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy a megállapodás 

alapköve a két ország közötti együttműködésnek.  
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A marosvásárhelyi Bernády György Közművelődési Alapítvány több mint másfél 

évtizede szervez vitafórumot a többség és kisebbség viszonyáról 

A marosvásárhelyi Bernády György Közművelődési Alapítvány több mint másfél évtizede 

szervez vitafórumot a többség és kisebbség viszonyáról, az együttélésről, a kisebbségi sorsban 

élő nemzeti közösségek jogairól, megmaradásuk esélyeiről. Az idei 2 napos konferencia 

többek között szó volt a Minority Safe Pack polgári kezdeményezésről, a román-magyar 

viszony alakulásáról, és a fokozódó magyarellenességről.  

 

Megszüntették a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium másodéves, magyar 

tannyelvű társadalmi nyelvi tagozatát 

Megszüntették a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium másodéves, magyar tannyelvű 

társadalmi nyelvi tagozatát. Mindezt a tanév kellős közepén novemberben tették. A Magyar 

Nemzeti Tanács tehetetlen volt, mondja Petkovics Márta oktatással megbízott tanácsnok. 

 

A moldvai magyar oktatási programban egyre inkább a szakmaiság számít 

A moldvai magyar oktatási programban egyre inkább a szakmaiság számít, a román állami 

iskolába bevezetett magyar órákat csak szakképzett pedagógusok tarthatják. Ehhez azonban 

elhivatottság szükséges. A Határok nélkül riportere a Bákó megyei Nagypatakon beszélgetett 

Gál Ruth tanítónővel. 

 

Határok nélkül 

2017. november 25. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés Pomogáts Béla akadémikussal 

Ady Endre Pártium szülötte, aki elég későn indult el Kolozsvár, s Marosvásárhely irányába. A 

történelem sodrában viszont nagyon élesen látta az Erdélyre leselkedő veszélyt. A XX. század 

elején ezt a költő víziójának tudták be, holott ez Ady politikai tisztánlátásának 

következménye. Erről is beszélt Pomogáts Béla akadémikus a Szatmárnémetiben tartott Ady 

és Erdély című előadásában.  

 

A közelmúltban adták át azt a kettős szobrot Nagykároly főterén, amely Ady 

Endrét és Márkus Otíliát ábrázolja 

A közelmúltban adták át azt a kettős szobrot Nagykároly főterén, amely Ady Endrét és 

Márkus Otíliát ábrázolja. Itókát, aki különleges kapcsolatban volt Adyval. Dr. Végh Balázs 

Béla irodalomtörténész Zsoldos Barnabás mikrofonja előtt emlékezett az irodalomtörténeti 

szempontból is érdekes kapcsolatra. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-25_18:30:00&ch=mr1
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Palicson találkoztak a közmédia tudósítói 

A határon túli magyarság történelme, épített öröksége vagy egy-egy ismert személy élete 

mind olyan téma lehet, ami a kárpát-medencei magyar filmes alkotók figyelmére számíthat. A 

legújabb alkotásokat a magyar közmédia külhoni tudósítóinak palicsi találkozóján mutatták 

be az elmúlt hétvégén.  

 

A református közösséget szolgálja a közelmúltban Rimaszombatban átadott 

Csillagház 

A református közösséget szolgálja a közelmúltban Rimaszombatban átadott Csillagház, 

melyben konferencia-tanácsterem, kiállítótér és szálláslehetőségek is helyet kaptak. A 

központ megépítését a magyar kormány finanszírozta. A szlovákiai református keresztyén 

egyház Magyarországtól történelmi jelentőségű 1 milliárd forint támogatást kapott,  amelyből 

többek között a Csillagház is felépülhetett.  Jelenleg 3 időszaki és egy állandó tárlat tekinthető 

meg benne. 

 

A Magyar Szórvány napján nyitotta meg a Bánsági Közösségért Egyesület és az 

RMDSZ Temes megyei szervezete a Magyar élet a Bánságban című fotókiállítást 

A Magyar Szórvány napján nyitotta meg a Bánsági Közösségért Egyesület és az RMDSZ 

Temes megyei szervezete a Magyar élet a Bánságban című fotókiállítást. A zsűri 12 alkotó 

több, mint 250 beküldött képe közül 14-et választott ki. A Határok nélkül riportere a 

megnyitó után beszélgetett a bánsági magyar élet pillanatképeinek megörökítőivel. 

 

Az elmúlt hétvégén Érsekújvárban 6. alkalommal adták át a Harmónia - 

Szlovákiai Magyar Zenei díjakat 

Az elmúlt hétvégén Érsekújvárban 6. alkalommal adták át a Harmónia - Szlovákiai Magyar 

Zenei díjakat. Szakmai és civilszervezetek, illetve magánszemélyek jelölése alapján a 9 tagú 

kuratórium döntött a díjazottakról.  

 

Határok nélkül 

2017. november 26. – Kossuth Rádió 

 

A muzslyai 4-es számú Szent Imre herceg cserkészcsapat az idén ünnepli a 25. 

születésnapját 

A muzslyai 4-es számú Szent Imre herceg cserkészcsapat az idén ünnepli a 25. 

születésnapját.   A helyi cserkészek vendégeket is hívtak, így a Szövetség más körzeteiből is 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-26_18:30:00&ch=mr1
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érkeztek képviselők, együtt ünnepelhettek a szabadkai, a horgosi, a királyhalmi és a temerini 

cserkészek is a muzslyaiakkal. Elsőként Kalapis Sztoján atyát, aVajdasági Magyar 

Cserkésszövetség elnökét halljuk. 

 

Több évtizedes partneri kapcsolat köti össze a Szeged Újvidék, Temesvár, és 

Marosvásárhely orvos egyetemeit 

Több évtizedes partneri kapcsolat köti össze a Szeged Újvidék, Temesvár, és Marosvásárhely 

orvos egyetemeit. Ez az együttműködés nemcsak a hallgatói képzést jelenti, hanem a 

közös  tudományos- és gyógyítási munkát is -  mondja Bari Ferenc professzor, szegedi dékán, 

akit Tráser László kérdezett a határon átnyúló programokról. 

 

Beszélgetés Simon Angéla lelkipásztorral a körösjenői református templom 

történetéről 

Köröskisjenő Nagyváradtól keletre a Sebes-Körös közelében fekszik. Az először 1236-ban 

említett települést a Jenő törzsbeliek alapították.  A falu református temploma elsőként egy 

1366 évi oklevélben szerepel. Az épületet utoljára az 1970-es években tatarozták, azóta sokat 

romlott az állapota. A gyülekezet 2007-ben határozta el a templom helyreállítását, viszonylag 

szűkös keretek közt. Még a munkálatok megkezdése előtt, a 2008 nyarán végzett kutatások 

során kiderült, hogy az épület rendkívül értékes, építészeti részleteit az évszázadok során 

felhordott többrétegű vakolatok, meszelések és utólagos falazások takarták el. Ekkor kerültek 

napvilágra az épület mindeddig ismeretlen középkori elemei: ajtók, ablakok, falfülkék 

sorozata valamint igen lepusztult állapotú freskótöredékek. 

 

Nógrádi zenészek és gömöri táncosok éltetik a Felvidéken a magyar kultúrát. 

A rimaszombati táncegyüttesben egyre több fiatal talál közösségre,  és a környező 

településekre is kihat ez a hagyományéltető munka. Táncházakkal saját örökségüket és más 

magyar dialektusokat is életben tarják.  

 

A héten került forgalomba Romániában az 1965-2014 közötti  hazai pop-rock-

folk-jazz terméséből készült válogatás 

A héten került forgalomba Romániában az 1965-2014 közötti  hazai pop-rock-folk-jazz 

terméséből készült válogatás. A 240 oldalas, CD-melléklettel megjelent kiadványba egyetlen 

magyar szövegű dal került, az egykori temesvári Garabonciás együttes előadásában. Hogy 

pontosan melyik, azt maga az együttes alapítója sem tudja.  

 

Kárpát Expressz 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-11-26-i-adas-6/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 27. 
14 

2017. november 26. – M1 

 

15. Hagyománok Napja a felvidéki Tornalján 

Az egykori Gömör vármegyében a Tornaljai család ősi fészkében, Tornalján járunk. 

Történelme egészen az Árpád-korig nyúlik vissza. Lakói a mai napig többségében magyarok. 

A város sokkal több, mint a dicső múlt őrzője. Erről tanúskodik az immár 15. alkalommal 

megrendezett Hagyományok Napja rendezvény.  

 

Felvidéki íjász világbajnok 

A marosvásárhelyi Móré Tamás keményen és kitartóan megdolgozott azért, hogy az elmúlt 

három évben megannyi versenyen helyezést érjen el és idén áprilisban világbajnok legyen. 

Ezzel a címmel igencsak megörvendeztette a Marosszéki Íjászok Egyesületét, amelynek ő a 

legfiatalabb tagja.  

 

Erdélyi prímás találkozó 

A csíkszeredai művelődési házban tartották az erdélyi prímástalálkozót. Az idén huszadik 

alkalommal rendezték meg a találkozót, amelyen 28 hagyományőrző zenész ötven 

tanítványnak tartott foglalkozásokat. 

 

A szovjet munkatáborok áldozataira emlékeztek Szolyván 

Gyászünnepséggel, emléktábla avatással és koszorúzással emlékeztek Szolyván az egykori 

gyűjtőtábor helyén létesített emlékparkban azokra a kárpátaljai magyarokra, akiket 1944 

őszén deportáltak szovjet munkatáborokba. 

 

Térkép 

2017. november 25. – Duna World 

Európai egyházközösségek egyre több országban egyre több civil kezdeményezéssel próbálják 

a világban élő, hitükért szenvedő keresztények iránt érzett szolidaritásukat kifejezni. Iraki 

menekült keresztényeknek gyűjtöttek Kárpátalján is a református egyház hívei. Az adományt 

Taraczközi Ferenc, beregszászi református lelkész, a Magyar Kormány által indított Hungary 

Helps Program keretében személyesen vitte el Irakba. 
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Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója idén úgy 

döntött, hogy a Magyar Szórvány Napját az anyaországtól legtávolabbra szakadt tengerentúl 

élő magyarok körében ünnepli. Csaba testvér nem először járt az Egyesült Államokban, az 

elmúlt évek során több mint tucatnyi városban fordult meg, ahol több száz honfitársunkkal 

találkozott. Útjai során meglepte, hogy az ott élő magyar közösségek milyen erővel, 

szorgalommal dolgoznak a megmaradásért, és mennyire segítőkészek ha szórványban élő 

testvéreikért kell összefogni. 

 

Őrvidék, Ausztria legkeletibb tartományának, Burgenlandnak a magyarlakta vidéke. Itt is 

vannak szép számmal olyan családok, akik bár Ausztriában élnek, fontosnak tartják, hogy 

gyermekük a magyar nyelvet és kultúrát éppúgy sajátjának érezze, mint az osztrákot. Ennek 

szellemében taníttatják és nevelik is a gyerekeket. Ebben segít nekik számos helyi magyar 

civil szervezet. 

 

Erdély második legnagyobb és harmadik legnépesebb megyéje Maros megye, amely Románia 

egyetlen olyan területe, ahol a magyarok és románok számaránya megközelítőleg azonos. A 

szórványosodó falvakban a megmaradás egyik záloga, sokak életében az egyetlen ember akire 

számíthatnak, a falugondnok. A Romániai Falugondnokok Szövetségének harminc tagja van. 

Közülük legtöbben szórványközösségekben dolgoznak, javarészt önkéntesen. 

 

A székelyföldi Nyikómalomfalván alig akad olyan porta, ahol ne igényesen faragott 

székelykapu várná a betérőt. A mívesen megmunkált, impozáns székelykapuk a házigazdák 

vendégszeretetéről biztosítják a látogatót. Ugyanakkor némely felirat ízelítőt ad a székelyek 

furfangos gondolkodásmódjából is. A kapufaragás ma is élő mesterség például 

Székelyudvarhely környékén, ahol apáról fiúra öröklődik. 

 

A szórványban a civilszervezetek, egyházak és a még meglévő tanintézmények munkája 

mellett sokszor egyetlen ember odaadása és kitartása is visszafordíthatja vagy legalább 

lelassíthatja a magyarság beolvadását. A hepehupás Szilágysomlyón az anyaország 

támogatásának köszönhetően, a Petőfi Program egyik ösztöndíjasa is segíti a magyar 

közösséget. Garamvölgyi Anett főként a népi hagyományok átörökítését tartja fontosnak. 

 

Öt kontinens 

2017. november 25. – Duna World 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-11-25-i-adas/
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Gyenge Valéria olimpiai bajnok, többszörös világcsúcstartó és 17-szeres magyar bajnok 

úszónő. Gyermekként nem számított ilyen sportkarrierre, ugyanis szülei sem tudtak úszni, ő 

pedig maga tanult meg a Balatonban. Az 1956-os forradalom után a tengerentúlon telepedett 

le, ám a hazájától több ezer kilométerre is figyelemmel kíséri Magyarország és a magyar 

úszók eredményeit a világban, és amikor pedig teheti hazalátogat. 

 

Stressz nélkül nincs élet – szinte naponta emlegetjük e mondást, ám azt kevesen tudják, hogy 

ez egy magyar kutatóorvos állítása. Selye János professzor 1936-ban ismertette meg a 

tudományos világot ezzel az új jelenséggel, amellyel azóta is sokat foglalkoznak a kutatók, az 

orvosok. A Kaliforniában élő Dr. Szabó Sándor orvosprofesszor, a világhírű tudós utolsó 

doktoranduszainak egyike. 

 

A reformáció 500. évfordulójára világszerte megemlékeztek. Az Amerika különböző pontjain 

élő magyar közösségek számára is jeles ünnep az évforduló. A magyar templomokban ennek 

kapcsán hirdették az igét, kiállításokat szerveztek, Phoenixben pedig egy székelykaput 

állíttatott a közösség. 

 

40 éves a San Franciscóban működő Eszterlánc Magyar Népi Együttes. A kerek jubileum 

alkalmából a tánccsoport nagyszabású gálaműsort adott,// amelynek keretében több mint 

száz magyar táncos lépett színpadra Californiában. Az ünnepséget Eva Kish, az együttes 

alapítója nyitotta meg, majd a 10 éves Mazsola Gyermek Tánccsoport lépett színpadra. A 

műsor további részében kilenc tájegység, – a többi között Somogy, Sárköz, Szilágyság és 

Kalotaszeg – táncait és viseleteit is megcsodálhatta közönség. Az ünnepség egyik 

különlegessége az volt, hogy olyan táncosok is színpadra álltak, akik a csoportnak 

köszönhetően a való életben is egy párt alkotnak. A koreográfiák közötti szünetekben pedig az 

egykori és a jelenlegi tagok felelevenítették az elmúlt négy évtized legszebb pillanatait. 

 

Amíg idehaza a futball a legnépszerűbb sport, addig Ausztráliában a liga rögbit szeretik a 

legjobban. Nem véletlen, hogy a diaszpórában élő magyarok egy része is beleszerette ebbe a 

taktikus, de rengeteg ütközéssel járó sportba. A Magyar Bulls tagjai mindannyian magyar 

felmenőkkel rendelkeznek. Többen már Ausztráliában születtek és a címeres mezt magukra 

öltve erősítik összetartozásukat. 

 
 


