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Nyomtatott és online sajtó 
  
 

Klimkin: Ukrajna még ezen a héten kiutasítja a magyar konzult 
2018. október 2. – MTI, Origo, Hirado.hu, ATV, Hír TV, Népszava, Echo TV, Magyar Hírlap, 

Magyar Idők, 888.hu, propeller.hu, HVG, Mandiner, 168 óra, maszol.ro, karpatalja.ma  

Ukrajna még ezen a héten kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Budapest 

nem hívja vissza őt - jelentette ki Pavlo Klimkn ukrán külügyminiszter a Facebookon 

közzétett videoüzenetében az UNIAN ukrán hírügynökség keddi jelentése szerint. Az ukrán 

diplomácia vezetője leszögezte, hogy Kijev "udvariasan, de nagyon keményen és 

következetesen" fog cselekedni Magyarországgal szemben.  Klimkin hangot adott azon 

véleményének is, hogy Oroszország a magyar útlevelek ukrán állampolgároknak Kárpátalján 

történt kiadása körül kialakult helyzetet felhasználja az említett terület és egész Ukrajna 

destabilizálására. A tárcavezető - mint elmondta - kifejtette érveit Magyarország 

külügyminiszterének arról, hogy szerinte a magyar fél megsértette a konzuli kapcsolatokról 

szóló bécsi egyezményt. Ismételten hangsúlyozta azt az álláspontját, miszerint senki sem 

rejtheti el a hatóságok elől azt a tényt, hogy új jogokra és kötelezettségekre tett szert. 

 

Közös imára és őrtüzek gyújtására hívja az autonómia híveit az SZNT 
2018. október 2. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a világ magyar keresztény gyülekezeteit közös imára, 

Székelyföld lakóit pedig a közös ima után őrtüzek gyújtására szólítja október 28-ára 

Székelyföld autonómiájának napjára. Izsák Balázs SZNT-elnök felhívása szerint a Székelyföld 

autonómiájáért folytatott küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett közösség 

akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem értelmetlen. 

Izsák Balázs a kételkedés visszaszorítását, a közöny legyőzését, az autonómia ellen felhozott 

hamis érvek cáfolatát is állandó kihívásnak nevezte, amelyre időnként határozott közös 

választ kell adni. 

 

Még egy hétig lehet jelentkezni a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra 
2018. október 2. – MTI, kormany.hu 

Még egy hétig, október 10-e (szerda) 12 óráig lehet jelentkezni a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által augusztusban meghirdetett Szász Pál tanulmányi 

ösztöndíjra, amelyet külhoni magyar jogászhallgatók nyerhetnek el. A pályázat célja a külhoni 

magyarság jogi gyarapodásának elősegítése, a magyar gazdasági jogászképzés fejlesztése a 

külhoni magyar területeken: a Kárpát-medencében és a diaszpórában.  Az ösztöndíjra azok a 

magukat magyarnak valló, Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező diákok 

jelentkezhetnek, akik a Magyarországgal szomszédos országokban vagy a diaszpórában a 

2018/2019-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester 

szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesznek részt nappali tagozaton, aktív hallgatói 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20181002-kijev-meg-a-heten-kiutasitja-a-magyar-konzult.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-imara-es-ortuzek-gyujtasara-hivja-az-autonomia-hiveit-az-sznt
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/meg-egy-hetig-lehet-jelentkezni-a-szasz-pal-tanulmanyi-osztondijra
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jogviszonnyal rendelkeznek, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni 

tudnak. 

 

„Nincs az ellenzéki oldalon olyan erő, amelynek koherens világképe lenne” 
2018. október 2. – Szalai Laura – Magyar Hírlap 

Most lesz nyolc éve, hogy elhagytam a szocialista pártot, többek között azért, mert nem vette 

komolyan a nemzeti és keresztény értékeket – mondta a Magyar Hírlapnak Szili Katalin. 

Valójában nem Magyarország, hanem Európa érdemelne egy „Sargentini-jelentést”. Érdemes 

lenne összefoglalni, hogy Brüsszel mi mindenben nem képviseli az európai emberek érdekeit 

– jelentette ki a Magyar Hírlapnak adott interjúban Szili Katalin. A miniszterelnöki megbízott 

beszélt az MSZP-ből távozásának évfordulójáról, valamint a Magyarországon élő kisebbségek 

helyzetéről is.  

 

Tőkés a népszavazásról: meg kell védelmeznünk természetes biológiai 
identitásunkat 
2018. október 2. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

A házasság és a család törvény általi védelmében szólalt fel Tőkés László európai parlamenti 

képviselő az uniós törvényhozás ülésén, úgy értékelve, hogy a Romániában a hétvégén 

rendezendő népszavazás a hagyományos keresztény házasság- és családmodell érvényét és 

értékét védelmezi. Az EP őszi ülésszakának első napján, hétfőn elhangzott egyperces 

felszólalásában az erdélyi politikus megemlítette, hogy Romániában dühös indulatokat kavar 

az október 6–7-re kitűzött alkotmánymódosító népszavazás, mely a család alapját egy férfi és 

egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságban határozza meg. Emlékeztetett, 

hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak a román egyházakkal együtt egyöntetűen 

kiállnak a törvénykezdeményezés mellett. Tőkés László a bibliai és teológiai 

megalapozottságú meghatározás normalitását hangsúlyozta, valamint azt, hogy az nem 

irányul senki és semmi ellen, hanem kizárólag a hagyományos keresztény házasság- és 

családmodell érvényét és értékét védelmezi. 

 

Népszavazás: közel 19 millió szavazópolgárt várnak az urnák elé 
2018. október 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az ország területén 18.662, míg külföldön 377 szavazókörzetet alakítanak ki a család 

alkotmányos meghatározásának módosítására kiírt október 6-i és 7-i népszavazásra. A 

referendumra 18.951.721 szavazati joggal rendelkező állampolgárt várnak – közli az Agerpres. 

A választási regiszter egy országos, megyék, városok és községek szerint strukturált 

informatikai rendszer a szavazati joggal rendelkező állampolgárok nyilvántartására, amelyet 

a polgármesterek, vagy a polgármesterek által kijelölt személyek frissítenek. 

 

Hivatalos: Rovana Plumb az oktatási minisztérium ideiglenes vezetője 
2018. október 2. – maszol.ro, transindex.ro 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/130070/Nincs_az_ellenzeki_oldalon_olyan_ero_amelynek_koherens_vilagkepe_lenne
https://kronika.ro/kulfold/tokes-a-nepszavazasrol-meg-kell-vedelmeznunk-termeszetes-biologiai-identitasunkat
https://kronika.ro/kulfold/tokes-a-nepszavazasrol-meg-kell-vedelmeznunk-termeszetes-biologiai-identitasunkat
https://kronika.ro/belfold/nepszavazas-kozel-19-millio-szavazopolgart-varnak-az-urnak-ele
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102365-frissitve-hivatalos-rovana-plumb-az-oktatasi-miniszterium-ideiglenes-vezet-je
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Ideiglenesen az európai uniós alapokért felelős miniszter, Rovana Plumb veszi át az oktatási 

tárca irányítását Valentin Popa dicstelen távozása után. Az államfő kedden aláírta a Rovana 

Plum kinevezéséről szóló elnöki rendeletet. A törvény szerint Rovana Plumb legtöbb 45 napig 

vezetheti párhuzamosan mindkét minisztériumot, ez idő alatt a kormányfőnek javasolnia kell 

egy jelöltet az államfőnek. Román sajtértesülések szerint elképzelhető, hogy a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Ecaterina Andronescu korábbi oktatási minisztert jelöli majd a 

tárca élére. 

 

RMDSZ: vegyünk részt a népszavazáson, de ne engedjünk az uszításnak! 
2018. október 2. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

"Az RMDSZ a romániai magyarokat mindig arra biztatta, hogy éljenek demokratikus 

jogukkal, és vegyenek részt a választásokon. Október 6-7-én, a család fogalmáról szóló 

referendumon szavazzunk lelkiismeretünk szerint" – hangsúlyozta kedden Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke és Antal Lóránt szenátor. A magyar közösség 

tagjait arra kérik, ne engedjenek az uszításnak, és ne adjanak teret a gyűlölködésnek. 

 

MOGYE: az egyetemegyesítés ellen tiltakoztak a tanévnyitón 
2018. október 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Vártemplomban tartották hétfőn a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar tanévnyitóját, ahonnan a résztvevők átvonultak az egyetem főépülete elé és 

gyertyagyújtással tiltakoztak az egyetemegyesítés ellen. A Marosvásárhelyi Magyar 

Diákszövetség (MMDSZ) közlése szerint „a bizalom érzése töltötte meg a templomot és a 

város utcáit a résztvevők összetartásának láttán”. A magyar oktatók és diákok a Petru Maior 

Egyetem MOGYE általi bekebelezése ellen tiltakoztak.  

 

A 25 évvel ezelőtti építkezésről emlékezett meg az arad-ségai egyházközösség 
2018. október 2. – maszol.ro 

Az egyik legnagyobb lélekszámú római katolikus gyülekezet Aradon a ségai egyházközség, 

amely a város nyugati és délnyugati kerületeiben élő híveket fogja össze. A viszonylag 

újkeletű, 1967 óta önálló plébániává vált egyházközség tagjai hétfőn este hálaadó szentmisén 

vettek részt, amelyen köszönetet mondtak a fennvalónak és a támogatóknak, amiért 25 évvel 

ezelőtt felépülhetett a templom tornya és mellette a plébánia, amely közösségi házként is 

szolgál. 

 

Visszahívták a romántanárokat, ismét a tanítók oktatják a magyar elemiseket 
2018. október 2. – maszol.ro 

Úgy tűnik, a románoktatás lassan visszatér a régi kerékvágásba. Az érintett megyékben 

elkezdték gyakorlatba ültetni a nemzetiségi elemi osztályok románnyelv-oktatását szabályozó, 

de mind a szülők, mind a pedagógusok által vitatott komrányrendelet-cikkelyt visszavonó új 

jogszabályt. A Hivatalos Közlönyben is megjelent sürgősségi kormányrendelet értelmében 

azonnali hatállyal felbontják azoknak a szaktanároknak a munkaszerződését, akik elvállalták 

az elemisek tanítását. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102483-rmdsz-vegyunk-reszt-a-nepszavazason-de-ne-engedjunk-az-uszitasnak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102453-mogye-az-egyetemegyesites-ellen-tiltakoztak-a-tanevnyiton
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102465-a-25-evvel-ezel-tti-epitkezesr-l-emlekezett-meg-az-arad-segai-egyhazkozosseg
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102487-visszahivtak-a-romantanarokat-ismet-a-tanitok-oktatjak-a-magyar-elemiseket
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Magyari Sára nyelvész: csupán hiedelem az, hogy a magyar nyelvet nehéz 
megtanulni 
2018. október 2. – maszol.ro 

Miért zavarja a többségieket az, hogy a magyarok „idegen” nyelvként szeretnék megtanulni a 

románt, és miért nem értik pontosan, hogy mit is ünnepel a magyarság március 15-én – 

ezekre az általánosan előforduló, magyarok és románok közötti szemléletkülönbségekre 

nyújtott magyarázatot Magyari Sára nyelvész, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 

docense, aki többek között a magyar nyelv idegen nyelvként való tanításának módszertanát is 

oktatja. 

 

Sógor Csaba: Románia ma képtelen a saját törvényeit betartani 
2018. október 2. – maszol.ro, transindex.ro 

Figyelhetné kritikusabban az EU a romániai jogállamiság érvényesülését és az 

igazságszolgáltatás működését – ezt mondta Sógor Csaba a Romániáról szóló európai 

parlamenti vitában. Az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel – és Igazságügyi Bizottsága 

(LIBE) rendkívüli ülés keretében vitázott a romániai jogállamiság helyzetéről hétfő délután 

Strasbourgban, az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermanns jelenlétében. Sógor 

Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a vitában elmondta: kétségtelen, hogy komoly 

lépéseket tett Románia a korrupcióellenes küzdelem terén, amelyet a jövőben is folytatni kell, 

de nem lehet csupán ebből a szempontból megítélni az országot. „Románia ma képtelen a 

saját törvényeit betartani. Vannak olyan jogszabályok, amelyek a gyakorlatban csupán 

szelektív jelleggel vagy diszkriminatívan érvényesülnek, de emellett születnek részlegesen 

törvénytelen döntések is” – hangsúlyozta az erdélyi képviselő, aki mindezeket több példával 

is alátámasztotta. 

 

Asztalos: az októberi referendum önmagában diszkriminatív  
2018. október 2. – transindex.ro 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke a Transindexnek elmondta, 

a referendum kapcsán leginkább azt kifogásolja, hogy nem történt meg a lakosság megfelelő 

tájékoztatása. Ez nem csupán az október 6-7. között szervezett népszavazásra érvényes, 

hanem az elmúlt évek aláírásgyűjtő kampányára is, amelynek során a Koalíció a családért 

törvénymódosító kezdeményezését közel 3 millióan támogatták. Asztalos úgy véli, a 

referendum kapcsán a kezdeményezők következetesen félretájékoztatták a lakosságot. "Az 

eddigi kampány során nem hallottam egyetlen olyan érvet sem, amely valóban indokolta 

volna a népszavazás megszervezését” –tette hozzá. Ugyanakkor szerinte aggodalomra ad 

okot, hogy az erre irányuló mozgósítást és a szükséges aláírások összegyűjtését 

félelemkeltéssel érték el a kezdeményezők, amelyet több esetben is valótlan nyugati példákkal 

próbáltak meg alátámasztani. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102454-magyari-sara-nyelvesz-csupan-hiedelem-az-hogy-a-magyar-nyelvet-nehez-megtanulni
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102454-magyari-sara-nyelvesz-csupan-hiedelem-az-hogy-a-magyar-nyelvet-nehez-megtanulni
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/102475-sogor-csaba-romania-ma-keptelen-a-sajat-torvenyeit-betartani
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27459
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Az EMNP igennel való, az RMDSZ lelkiismeret szerinti voksra biztat a családról 
szóló népszavazáson 
2018. október 2. – Krónika, Nyugati Jelen  

Míg néppárt arra biztatja a romániai magyarságot, hogy vegyen részt a hétvégi 

népszavazáson, és mondjon igent arra, hogy a család alapját egy férfi és egy nő szabad 

akaratnyilvánításából létrejött házasság jelenti, addig a szövetség is részvételre buzdít, ám a 

választópolgárok lelkiismeretére bízza, hogy ki miként voksol. Azt kérjük a romániai magyar 

közösségtől, hogy október 6–7-én menjenek el a család meghatározásáról szóló 

népszavazásra és szavazzanak igennel – buzdította voksolásra a polgárokat kedden 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és 

Zatykó Gyula, az alakulat alelnöke. Szilágyi emlékeztetett, az EMNP már egy múlt heti 

közleményben is arra biztatta a magyarokat, hogy mondjanak igent a családra és a 

házasságra, ezt pedig most azzal egészítette ki, hogy mondjanak igent a szeretetre is, ám 

mondjanak nemet a gyűlöletkeltésre és a kirekesztésre. A kampány ugyanis – tette hozzá – 

károsan elfajult, gyakran gyűlölködésbe fulladt. 

 

Terítéken: babakötvény, óvodai fejlesztés és anyasági támogatás 
2018. október 2. – Nyugati Jelen 

Október 4-én, csütörtökön délután az Aradi Magyar Napokon a családoké a főszerep. A 

Családok határon túl programot a Magyar Női Unió Egyesület, az Arad Megyei RMDSZ 

Nőszervezete és az aradi Pro Identitas Egyesület szervezte a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával. A Magyar Női Unió Egyesület és a Batthyány Családi Örökség Alapítvány 16 

órától koszorúz a Szabadság-szobornál és a Vesztőhelyen. A Szabadság-szobornál beszédet 

mond Batthyány-Schmidt Margit, dr. Diószegi György és Ujj János. 

 

Székelykeresztúrt is elérte a zászlóháború 
2018. október 2. – maszol.ro 

Eltávolították a székely zászlót a székelykeresztúri polgármesteri hivatal és a Molnár István 

Múzeum homlokzatáról, az erre vonatkozó bírósági döntés értelmében – közölte kedden 

Facebook-oldalán a városvezetés. Az ítélet a városháza falán található 1956-os emléktábla 

román nyelvű feliratozását is előírja. A székelykeresztúri önkormányzat közleménye 

emlékeztet, hogy a „Városháza” felirat már augusztusban lekerült a főépület homlokzatáról. 

Kedden a polgármesteri hivatal és a Molnár István Múzeum oromzatán lobogó székely 

zászlókat kellett eltávolítani. 

 

Levétetik a Városháza feliratot Tusnádfürdőn 
2018. október 3. – Krónika 

Mindössze egy év és két hónap telt el a tusnádfürdői új városháza felavatása óta, és máris 

jogerős bírósági ítélet született arról, hogy tavaly az épület homlokzatára felhelyezett magyar 

Városháza és az angol Townhall feliratokat el kell távolítani. A bíróság nem fogadta el a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elitelik-a-gyuloletkeltest-n-az-emnp-igennel-valo-az-rmdsz-lelkiismeret-szerinti-voksra-biztat-a-csaladrol-szolo-nepszavazason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elitelik-a-gyuloletkeltest-n-az-emnp-igennel-valo-az-rmdsz-lelkiismeret-szerinti-voksra-biztat-a-csaladrol-szolo-nepszavazason
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/teriteken_babakotveny_ovodai_fejlesztes_es_anyasagi_tamogatas.php
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102499-szekelykereszturt-is-elerte-a-zaszlohaboru


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 3. 
6 

hargitai fürdőváros érveit, sem a bemutatott szótári fordításokat, amelyekből kitűnik, hogy a 

Primărie megnevezés magyar megfelelője a Községháza vagy Városháza. 

 

Megalapozott magyar félelmek 
2018. október 3. – Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar kara idén sem vett részt a 

közös egyetemi tanévnyitón: az oktatók és a diákok a marosvásárhelyi Vártemplomban 

gyűltek össze hétfő este, majd csendes gyertyás felvonulással tiltakoztak „bedarálásuk”, a 

rekordidő alatt megvalósított egyetemegyesítés ellen. „Megrendültünk a döntéstől, a 

félelmeink megalapozottak” – fogalmazott Szabó Béla tagozatvezető. 

 

Sógor Csaba: az EU érzékeli, hogy Romániában baj van 
2018. október 3. – Krónika 

Nem tűnt koncepciózusnak a Románia ügyében az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- 

és Igazságügyi Bizottságában (LIBE) tartott meghallgatás, legfeljebb annyiban, hogy itt is 

érződött az Európa keleti és nyugati fele közötti ellentét, ugyanakkor az EU-ban tényleg 

érzékelik, hogy Romániában baj van – kommentálta az eseményeket a Krónika kérdésére 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő (képünkön), aki a LIBE-bizottság tagjaként maga is 

részt vett, és a kisebbségek témájában fel is szólalt a hétfő esti ülésen. 

 

Pozsonyban kik tanulnak ma magyarul? 
2018. október 2. – Ma7.sk 

Október elsején kezdődnek a Pozsonyi Magyar Intézet őszi magyar nyelvtanfolyamai. Ki 

vállalkozik ma Pozsonyban a magyar nyelvtanulásra, milyen okból kezd el valaki magyarul 

tanulni, illetve hogyan zajlanak a fővárosban a magyar nyelvtanórák. Erről kérdezték 

Marianna Sitárová Husárikovát, a Pozsonyi Magyar Intézet magyar lektorát. 

 

Konkoly-Thege Miklós szobrával gazdagodott Ógyalla 
2018. október 2. – Ma7.sk 

Basternák Ildikó polgármester ötletének, illetve Darázs Szilvia, Vallach Katalin és 

Gyurcsovics Zsuzsa győztes pályázatának, valamint a Nyitrai Közösségi Alapítvány 

támogatásának köszönhetően immár Konkoly-Thege Miklós csillagász bronz fejszobra díszíti 

az ógyallai városi művelődési központ előcsarnokát. Nagy János szobrászművész újabb 

alkotását a város első embere Vidovenec Mariánnal, a helyi csillagvizsgáló vezérigazgatójával 

együtt leplezte le. 

 

Felvidéki magyar díjazott 
2018. október 2. – Felvidék Ma 

A Zenthe Ferenc Színház átadta az elismeréseit, amelyek közül az egyiket a színház bolyki 

színésze, Erdélyi Gábor kapott, míg egy produkció elismerését a perbetei Házi Anita vette át. 
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Mint minden évad elején, most is első premiere, Molnár Ferenc: Az ördög című vígjátéka 

előtt adta át a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház az elismeréseit: a T. Pataki László-

emlékgyűrűt, a Zenthe Ferenc Emlékplaketteket és a nézők által az előző évad bérletes 

sorozataiban a legjobbnak választott előadások, művészek Vastaps-díjait. 

 

Tizenkét fiatal ösztöndíjas munkájának örülhetünk 
2018. október 2. – Felvidék Ma 

A Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán indította el a Petőfi Sándor 

Programot, amelynek célja, hogy az abban résztvevő fiatal értelmiségiek segítsék a Kárpát-

medence magyarságát, magyar szervezeteit, az egyházakat, az oktatási intézményeket. 

Alapvető elképzelés a sajnos egyre inkább tapasztalható magyarság számbeli fogyásának 

megfékezése, az identitástudat erősítése, olyan rendezvények szervezése, amelyek 

hagyományainkat továbbéltetik, ugyanakkor az anyaországi és a határokon túlra szakadt 

magyarság közötti kapcsolatok kiépítése is. A program iránt érdeklődő fiatalokat pályázat 

által választják ki, az elkövetkező időszakra 101 fiatal nyújtotta be pályázatát. Közülük 

személyes interjú után 65 fiatalt tartottak alkalmasnak a feladatra, akik a Délvidéken, 

Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában, Macedóniában, 

Lengyelországban, Csehországban, a Kárpátalján, Erdélyben illetve nálunk, a Felvidéken 

működnek majd. 

 

Az együttműködési nap rendezvénye Kassán 
2018. október 2. – Felvidék Ma 

Október 1-jén, hétfőn az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Közös Titkársága az Európai Együttműködési Nap alkalmából rendezett fotókiállítást, melyet 

sajtótájékoztatóval és díjátadóval kötött össze. A meghívó az Orbán-torony előtti térre szólt. 

Céljuk volt, hogy fotók segítségével bemutassák a szlovák-magyar határ menti területek 

természeti és kulturális örökségeit. 

 

Negyven éves a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 
2018. október 2.  – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Jubilál a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola. Az iskolanapi ünnepségen részt vettek a négy 

évtizede töretlen sikerrel működő intézmény növendékei és tanárai. Az első Alapfokú 

Zeneiskolát Magyarkanizsán még 1952-ben alapította a zentai Járási Népbizottság. Zongora, 

fúvós és vonós tanszak keretein belül folyt a zenei oktatás. 1955-ben viszont anyagi, káder-, 

valamint helyiséggondok miatt az iskolát bezárták. 

 

VM4K: A Kádár-diktatúra mártír papjának élettörténete 
2018. október 2. – Vajdaság MA 

Az 1957-ben mindössze 25 évesen meggyilkolt pap, Brenner János életérő hallhatnak előadást 

a szabadkai VM4Köz. Boldog Brenner János testvére és Horváth Árpád jezsuita szerzetes, a 
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budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom igazgatója lesz a VM4K vendége, akik a keresztény 

hitről, a szeretetről, a példamutatásról, Brenner János életéről, vértanúságáról, a boldoggá 

avatásról és szellemi hagyatékáról beszélgetnek.  

 

Október eleje a gyermekhét jegyében telik Zentán 
2018. október 2. – Pannon RTV 

Már október elsején és másodikán is különféle programokkal várták a község óvodásait és az 

iskolásokat. A hét hátralevő részében is mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb 

kikapcsolódást. 

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet elindította Kárpátalján idei őszi-téli 
segélyakcióját 
2018. október 2. – MTI, Magyar Idők  

Elindította kedden Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet idei őszi-téli segélyakcióját, 

amelynek keretében a városban és környékén több száz, nehéz körülmények között élő 

sokgyermekes családot, egyedülálló nyugdíjast téli tüzelővel, tartós élelmiszerekkel, az idős 

betegeket orvosi segédeszközökkel látja el, valamint támogatási programot indít a rászoruló 

kismamák és fiatal anyák részére. Az év végéig tartó segélyakció kapcsán Gerevich János, az 

Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai és ukrajnai kirendeltségének vezetője az MTI-nek 

nyilatkozva elmondta: a segélyszervezet a korábbi évekhez hasonlóan a hideg idő 

beköszöntével téli tüzelő és tartós élelmiszerek osztásába kezd Beregszászon és a hozzá 

tartozó járásban.  

 

Ukrán ellenzéki képviselő: felelőtlen döntés a magyar konzul kiutasítása 
2018. október 2. – MTI, Magyar Idők   

Ostobaságnak és az ukrán kormányzat részéről felelőtlenségnek nevezte a beregszászi magyar 

konzul kilátásba helyezett kiutasítását Ukrajnából Nesztor Sufrics, az ellenzéki Életért párt 

képviselője kedden a kijevi parlamentben, újságíróknak nyilatkozva - közölte a 112.ua ukrán 

hírportál. A politikus rámutatott arra, hogy a konzul kiutasítására Budapest hasonló lépéssel 

reagál majd, azaz ki fog utasítani egy ukrán konzult. Sufrics hangsúlyozta, hogy Magyarország 

Ukrajna stratégiai partnere, és emlékeztetett arra: Magyarország volt az első, amely elismerte 

Ukrajna függetlenségét, és követelte az európai uniós vízummentesség feltétel nélküli 

megadását. "Egy ilyen stratégiai partner elvesztése felelőtlenség" - szögezte le. Azzal 

kapcsolatban, hogy a beregszászi konzulátuson magyar útleveleket adtak ki ukrán 

állampolgároknak, a képviselő úgy vélte: a konzul cselekménye formálisan teljességgel 

megfelelt az ukrán és a magyar jogszabályoknak. 

 

IV. Brüsszeli Kárpátalja Nap 
2018. október 2. – Kárpátalja 
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A hagyományokhoz híven idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Brüsszeli 

Kárpátalja Nap. A látogatók Veres Ágota Átjárók című képkiállítása mellett, a vidék 1944 

utáni történelmét bemutató Sátán fattya című filmet is megtekinthetik. A film vetítése után 

lehetőség nyílik Zsigmond Dezső rendező és Tarpai Viktória főszereplővel történő 

beszélgetésre is.  

 

A jogfosztottság határán 
2018. október 3. – Ágoston Balázs – Demokrata  

Csúcsra jár a magyargyűlölet Ukrajnában. Kijev nyíltan meghirdette az erőszakos 

ukránosítást, más nemzetiségű, így magyar polgárainak elnyomását, identitásuk 

felszámolását. Keleti szomszédunkban az Európai Unió legteljesebb közönye mellett épül 

soviniszta diktatúra.  

(A teljes cikk a Demokrata 2018. október 2-i számában olvasható.) 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 2. – Kossuth Rádió 

 

Napirenden az ukrán nyelvtörvény 

Andrij Parubij házelnök bejelentése szerint csütörtökön, október 4-én tárgyalja a kijevi 

parlament az új ukrán nyelvtörvényt. A kárpátaljai magyarok szempontjából derűlátásra 

nincs ok, ugyanis bármelyiket fogadják el a négy jogszabály-tervezet közül, az jelentős 

visszalépést fog jelenti a kisebbségi nyelvhasználat terén az eddigiekhez képest. Vagyis az egy 

évvel ezelőtt született ukrán oktatási törvény után újabb jogszabály vetheti vissza a kárpátaljai 

magyarok lehetőségeit. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

MKPS-s polgármesterjelölt Ipolyszalkán 

Ipolyszalkán a Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének elnöke, Dávid László is indul a 

polgármesteri posztért, aki a kilencvenes években egy cikluson keresztül már állt a falu élén, s 

most ezekre a tapasztalatokra építve folytatná a munkát. A varázslatosan szép helyen, az 

Ipoly jobb partján elterülő településen a fiatalok megtartása a legfőbb feladat. Az MKP 

polgármesterjelöltjét kollégánk kérdezte. 
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Tegnap este tartotta tanévnyitó ünnepségét a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata 

Tegnap este tartotta tanévnyitó ünnepségét a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozata. A Vártemplomban tartott rendezvényt követően a diákok és 

oktatók – gyertyával a kezükben –  felvonultak az egyetem épülete elé, ezzel is tiltakozva a 

MOGYE és a Petru Maior Egyetem egyesítése ellen. Az összeállításban előbb a vártemplomi 

tanévnyitó ünnepség néhány diák résztvevőjét halljuk. 

 

Rákóczi ösztöndíj Temesváron 

A Rákóczi Szövetség minden évben egyszeri ösztöndíjjal támogatja a szórványvidékeken a 

tanulmányaikat magyar iskolában kezdő diákokat. Temesváron, a korábbi évekkel 

ellentétben, az idén ez nagyobb nyilvánosság előtt, a Temesvári Magyar Napok 

nagyszínpadán történt. Az  első megszólaló Petrovai László, a Rákóczi Szövetség magyar 

iskolaválasztási programokért felelős igazgatója. 

 

Találkoztak a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntesei 

Önkéntesek toborzása és a beszámolók megvitatása volt a célja a Vasárnapi Iskola Alapítvány 

önkéntes pedagógusi találkozójának, amely idén, Egerben Esterházy János szellemiségének 

megismerése jegyében telt. A tanárok havonta látogatnak el szórványtelepüléseken élő, nehéz 

sorsú magyar gyerekekhez, hogy segítsék az oktatásukat és a magyarságtudatuk megőrzését. 

Ehhez kínál muníciót a felvidéki mártír-politikus öröksége. 

 

 

 

 

 


