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Nyomtatott és online sajtó 
  
 

Külhoni magyar gyermekegészségügyi szakembereknek tartanak továbbképzést  
2018. október 3. – MTI, Magyar Idők, Hirado.hu, M5, Orientpress, HírTv, Körkép, Erdély 

Ma, karpatalja.ma, KárpátHír, Webrádió  

Külhoni magyar gyermekegészségügyi, prevenciós szakemberek számára tartanak képzést 

szerdától három napon át Budapesten. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztos a program indulásának alkalmából elmondott köszöntőjében rámutatott: öröm, hogy 

sokadik alkalommal rendezhetik meg a képzést, ez is mutatja, szükség van a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programhoz és a külhoni magyar családok éve programhoz kapcsolódó 

rendezvényre. Szilágyi Péter fontosnak nevezte, hogy a külhoni magyar családok egészségügyi 

problémáikkal magyar szakemberekhez tudjanak fordulni. Célként jelölte meg, hogy a 

különböző szakmai rendezvényekbe a külhoni magyar szakembereket is bevonják. A Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programról szólva kiemelte: első üteme 2016-ban, a második 2017-

ben indult, összesen mintegy 40 milliárd forintos forrással. 

 

Klimkin: Kijev csütörtökön adja át a beregszászi konzul távozásáról szóló 
jegyzéket 
2018. október 3. – MTI, Magyar Idők, 888.hu, Mandiner.hu, HVG, karpatalja.ma 

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön diplomáciai jegyzékben tájékoztatja 

Magyarországot arról, hogy a beregszászi magyar konzulnak el kell hagynia Ukrajnát - közölte 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerdán Kijevben. Klimkin a Tudor Ulianovschi 

moldovai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. Az ukrán 

miniszter az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint kijelentette, hogy "civilizált 

országokban, mint amilyen Ukrajna is, erővel nem toloncolnak ki az diplomatákat". "Hiszen 

civilizált emberek vagyunk, udvariasak, de ugyanakkor kemények és következetesek... 

Természetesen önként hagyja el az országot, de minden pofonegyszerű, már mondtam. 

Javasoltam Szijjártó Péter (magyar külügyminiszternek), hogy rendelje haza. (...)” – emelte 

ki. 

  

Szijjártó: Ukrajnának nincs jogalapja a beregszászi magyar konzul kiutasítására 
2018. október 3. – MTI, origo.hu, HVG, hirado.hu, kormany.hu, Mandiner, Demokrata 

Ukrajnának nincs jogalapja a beregszászi magyar konzul kiutasítására, ezért Magyarország az 

ilyen cselekedetekre a viszonosság elvén alapuló választ fog adni - jelentette ki Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában az orosz hivatali partnerével, 

Szergej Lavrovval folytatott megbeszéléseit követően, más témába tartott sajtóértekezleten.  

Szijjártó Péter ukrán kollégájának, Pavlo Klimkinnek a szerdai bejelentésére reagált, 

miszerint a kijevi külügyminisztérium csütörtökön diplomáciai jegyzékben tájékoztatja 

Magyarországot arról, hogy a beregszászi magyar konzulnak el kell hagynia Ukrajnát. Az 
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intézkedés hátterében az áll, hogy a konzul magyar útleveleket adott át a kárpátaljai magyar 

kisebbség egyes tagjainak. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a beregszászi magyar konzul nem 

követett el semmilyen szabályellenes cselekedetet, tevékenysége nem sértette sem a magyar, 

sem az ukrán, sem a nemzetközi jogot. Mint hangsúlyozta, Magyarország ukrajnai 

diplomáciai képviseletein minden ügyet törvényesen intéznek, és ezért nem látja indokoltnak 

a beregszászi konzul visszahívását 

 

Alkotmányos az etnikai arányok megváltoztatását tiltó törvénytervezet 
2018. október 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Kiállta az előzetes alkotmányossági kontroll próbáját Romániában az a törvénytervezet, 

amely megtiltja, hogy a nemzeti kisebbségek arányát megváltoztató módon módosítsák a 

megyék, városok és községek közigazgatási határait. Az alkotmánybíróság szerdán 

szavazattöbbséggel elutasította Klaus Johannis államfő óvását, aki előterjesztésében arra 

hivatkozott, hogy a szuverenitás és helyi autonómia alkotmányos elvét sértené, ha ilyen 

tiltásokkal korlátoznák egy-egy közigazgatási egység lakosságának jogát ahhoz, hogy – 

gazdasági, társadalmi, kulturális, vagy környezeti szempontok alapján – népszavazással 

döntsön a közigazgatási határok módosításáról. 

 

Volt tanügyminiszter: veszélyben van a román nyelv a kisebbségi oktatásban 
2018. október 3. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Veszélyben van a román nyelv a kisebbségi oktatásban – véli Valentin Popa volt 

tanügyminiszter. A múlt héten lemondott tárcavezető egy szerdai sajtótájékoztatón kifejtette, 

a tanévnyitó alkalmával ellátogatott Hargita megyében egy ötödik és egy hatodik osztályba, és 

„saját fülével tapasztalta meg”, hogy a kisebbségi oktatásban részt vevő gyermekek a 

legelemibb párbeszédre sem képesek románul, noha öt-hat éven keresztül heti négy órában 

tanulják a nyelvet. „Egyszerű kérdéseket intéztem a gyermekekhez. Az egyik képviselő azt 

mondta, hogy felnőtteknek való kérdéseket tettem fel nekik. Kérdem én, az, hogy 

'Viszontlátásra', felnőtteknek való? Mert még erre sem tudtak válaszolni” – fogalmazott Popa. 

A volt tanügyminiszter ugyanakkor felhívást intézett a képviselőkhöz és szenátorokhoz, hogy 

mielőtt jóváhagyják a románnyelv-oktatásra vonatkozó rendelet kisebbségek által kifogásolt 

cikkelyének visszavonását, „látogassanak el ezekbe az osztályokba, és beszéljenek ők maguk 

ezekkel a tanulókkal, hogy lássák, mennyire ismerik a román nyelvet”. 

 

MIÉRT: rosszul feltett kérdésre nehéz helyes választ találni 
2018. október 3. – maszol.ro 

Elutasít és elítél minden szélsőséges megnyilvánulást a civil vagy politikai szereplők részéről a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet a család alkotmányos meghatározásának módosítására irányuló 

jogszabály kapcsán. „Az elmúlt napokban azt tapasztaljuk, hogy nem érdemi vita zajlik arról, 

hogy a törvények szintjéről miért kellene alkotmányos szintre emelni a család létező 
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meghatározását, hanem ezzel ellenkezőleg, egyre nagyobb teret kapnak a szélsőséges 

megnyilvánulások” - mondta Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke. „Egy rosszul feltett kérdésre 

nagyon nehéz helyes választ találni, ezért arra kérünk minden felelős civil és politikai 

szereplőt, hogy a normalitás keretén belül tartsák a referendummal kapcsolatos vitát” - 

fogalmazott. 

 

HÁRIT: a referendum napján inkább menjenek ki a zöldbe a fiatalok 
2018. október 3. – maszol.ro 

Az év utolsó szép hétvégéjén, amelyiken a referendum zajlik, inkább a természetbe menjenek 

ki a fiatalok és élvezzék az életet – üzeni a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT). „Az október 

6-7-i népszavazás kérdéséről nem csak a HÁRIT elnökségében konzultáltunk, de több vidéki 

találkozón is felvetettük a témát” – mondta el Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke. Mint 

kifejtette, „ebben az országban, amíg Kovászna megyében sok fiatal első gondolata az 

elvándorlás, munkahelyekre van szükség, a közelünkben levő reptér működését 

akadályozzák, ezzel az Európából érkező információáramlást is, amíg a román nyelvoktatást 

is nehezítik, hiányzik az autópálya és így tovább, addig a referendumra elköltött hatalmas 

összeg, az 50 millió euró pazarlás”. A fiatalok éppen ezért nem is értik, hogyan lett ez a 

legfontosabb kérdés az országban – tette hozzá az ifjúsági szervezet elnöke. 

 

Kelemen Hunor az EP-vitáról: arroganciára vall a szankciókkal való fenyegetőzés 
2018. október 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ elnöke egyetért a Romániával szemben megfogalmazott kritikák némelyikével, de 

szerinte bizonyos kérdéseket csak felületesen vitatott meg az EP LIBE-bizottsága. Kelemen 

Hunor megjegyezte: a testület tagjainak hozzáállása azt sugallta, hogy „a keleti barbárokat 

akarják a civilizáció útjára téríteni”. A szövetségi elnök az Európai Parlament Állampolgári 

Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottságának hétfő esti ülésén elhangzottakat kommentálta 

kedden a Mediafaxnak. Mint ismert, a romániai jogállamiságról tartott vitán Frans 

Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke kijelentette: Romániában fennáll a 

visszafejlődés veszélye, és ha Brüsszel azt tapasztalja, hogy Bukarest megszegi az uniós 

szabályokat, kész bíróság elé állítani a kormányt. 

 

Egyetemek Napja Csíkszeredában: hálásnak kell lenni, hogy az egyetem 
Székelyföldre költözött 
2018. október 3. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem első tanévnyitójának 18. évfordulóját, az 

Egyetemek Napját ünnepelték hétfőn Csíkszeredában. Dávid László, az egyetem rektora 

köszöntőbeszédében elmondta, a túlmediatizált világban figyelni kell az apróságokra, 

mindarra, ami igazából összetartja az egyetemet és annak közösségét. Kiemelte, az egyetemen 

jól képzett emberek dolgoznak, olyanok, akik alkalmasak arra, hogy együtt nyugodt oktatási 

légkört és egyensúlyt teremtsenek. Hozzátette, az első tanévnyitón a felsőoktatási intézmény 

vezetősége két dolgot tűzött ki célul: a magyar nyelven való tanulás biztosítása, és az önálló 

magyar egyetem létrehozása. Nagykorú lett az egyetem, a 18 éves alapítás óta az intézmény 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102545-harit-a-referendum-napjan-inkabb-menjenek-ki-a-zoldbe-a-fiatalok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102505-kelemen-hunor-az-ep-vitarol-arroganciara-vall-a-szankciokkal-valo-fenyeget-zes
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102551-egyetemek-napja-csikszeredaban-halasnak-kell-lenni-hogy-az-egyetem-szekelyfoldre-koltozott
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102551-egyetemek-napja-csikszeredaban-halasnak-kell-lenni-hogy-az-egyetem-szekelyfoldre-koltozott


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 4. 
4 

már több ezer erdélyi fiatalnak megadta a lehetőséget, hogy anyanyelvén végezhesse a 

felsőfokú tanulmányait – fogalmazott az ünnepségen Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezető helyettese.  

 

Együtt táboroznak a magyar és román középiskolások Borospatakán 
2018. október 3. – maszol.ro 

Második alkalommal szervezik meg a román és magyar iskolások közös táborát, a Puzzle 

Camp-et, október 8. és 13. között a Hargita megyei Borospatakán. A tavaly elindított projekt 

az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, illetve a Hargita Megyéért Egyesület közös programja. 

 

Sepsiszentgyörgyi román színészpár: nincsenek nyelvi korlátaink, és 
gyermekeinket is erre tanítjuk 
2018. október 3. – maszol.ro 

Az identitás bonyolult dolog. A vegyes családból származó Alexandrina Ioana Costeával és 

Sebastian Marinával, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház színészeivel való 

beszélgetésből azonban fény derült az önazonossághoz kapcsolódó legnagyobb kelet-európai 

tévedésre: az egyént mindig belekényszerítjük abba a helyzetbe, hogy eldöntse, melyik 

oldalon áll – helyzetünkben: a román „oldalon”, vagy inkább a magyar „oldalon”. A 

színészházaspár ennek kapcsán arról is beszélt, hogyan egyezteti össze a hétköznapokban azt 

a két kultúrát, a két nyelvet, amely a szakmájukon túl, az életük része is Sepsiszentgyörgyön. 

 

Csíkszeredába érkezik az aradi vértanúk özvegyeire emlékező kiállítás 
2018. október 3. – maszol.ro 

A hazájukért életüket áldozó aradi vértanúkra, valamint családtagjaikra emlékezve nyílik meg 

szerdán 14 órától a Hátrahagyottak emlékezete című kültéri kiállítás Csíkszeredában, a 

Szabadság téren. A különböző erdélyi helyszíneket bejárt kiállítás a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium Rendezvényszervező Hivatalának megrendelésére készült, Csíkszeredában 

Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága főosztályvezetője, 

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központjának igazgatója és Sándor 

Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke nyitja meg, közölte a szervező 

Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókintézete. 

 

Visszakerült eredeti tulajdonosához az elpusztultnak hitt Székely-krónika 
2018. október 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) őrzött, sokáig elveszettnek hitt, 1559-

ben kiadott könyvritkaságot kedden ünnepélyes körülmények között adta át Tüske László, az 

Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója Vargha Mihálynak, a Székely Nemzeti Múzeum 

főigazgatójának. 

 

Cseke Attila: nagyon fontos törvényes garanciát sikerült az RMDSZ-nek elérnie 
2018. október 3. – maszol.ro 
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Törvényes garancia a magyar közösség számára az Alkotmánybíróság által szerdán meghozott 

döntés, amely kimondja, hogy semmilyen közigazgatási átszervezést – legyen az községi, 

városi vagy akár megyei – nem lehet megejteni, ha annak eredményeként megváltoznak az 

adott területen élő nemzetiségek számarányai – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ 

szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy az Alkotmánybíróság elutasította az 

államelnöknek azt az óvását, amelyben alaptörvénybe ütközőnek minősítette az RMDSZ által 

javasolt cikkelyeket.  

 

Terebélyesedik a magyar összefogás a keresztény családért a hétvégi 
népszavazás előtt 
2018. október 3. – Krónika 

A hétvégi referendumon való részvételre és igennel szavazásra buzdított szerdai nagyváradi 

sajtótájékoztatóján Böcskei László római katolikus és Csűry István református püspök, 

Soltész Miklós magyarországi egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Szabó 

Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő. A felek egyetértettek abban, hogy a házasság 

kizárólag egy férfi és egy nő között önkéntes alapon létrejött életközösséget jelenthet.  

 

Falugazdászok segítik a székely termelőket 
2018. október 4. – Krónika 

Székelyföldi mezőgazdasági szaktanácsadói hálózat kiépítését támogatja a magyar kormány a 

magyarországi falugazdász-hálózat mintájára. Várhatóan október 15-e után 24 falugazdász áll 

munkába Hargita, Kovászna és Maros megyében, hogy a termelők segítségére lehessenek. A 

hálózatra elsősorban azért van szükség, mert Székelyföldön hiányzik az a szaktanácsadói 

réteg, amely segítséget nyújthatna a kis- és közepes gazdáknak. 

 

A Selye János Gimnáziumban folytatódott a Pro Media Alapítvány 
újságíróképzésének bemutató körútja 
2018. október 3. – Ma7.sk 

Szerdán Komáromban, a Selye János Gimnáziumban folytatódott a Pro Media Alapítvány 

újságíróképzésének bemutató körútja, amelyen ezúttal az alapítvány kuratóriumi tagja és a 

ma7 rovatvezetője tartott bemutatkozó előadást. A kilenc megállóból álló bemutatkozó 

körútnak a komáromi gimnázium az ötödik állomása volt. A bemutatkozó körúton az 

alapítvány és az általa működtetett ma7 médiacsalád munkatársai Pozsonytól Királyhelmecig 

az ország déli részének több jelentős magyar oktatási nyelvű gimnáziumát látogatják meg. 

 

A képviselői helyekért várható csak verseny 
2018. október 3. – Ma7.sk 

Királyhelmecen is összeállt az önkormányzati választásokon indulók névsora. Az előző 

évekhez képest lényegesen rövidebb a lista, hiszen mindössze 26 személy nevét tartalmazza. 

Ők mérettetnek meg a 11 képviselői helyért. A függetlenek mellett hét párt jelöltjeit találjuk 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/terebelyesedik-a-magyar-osszefogas-a-kereszteny-csaladert-a-hetvegi-nepszavazas-elott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/terebelyesedik-a-magyar-osszefogas-a-kereszteny-csaladert-a-hetvegi-nepszavazas-elott
https://ma7.sk/tajaink/a-selye-janos-gimnaziumban-folytatodott-a-pro-media-alapitvany-ujsagirokepzesenek-bemutato-korutja
https://ma7.sk/tajaink/a-selye-janos-gimnaziumban-folytatodott-a-pro-media-alapitvany-ujsagirokepzesenek-bemutato-korutja
https://ma7.sk/tajaink/kilencen-az-mkp-szineiben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 4. 
6 

meg közöttük. Legnagyobb létszámban, kilencen, az MKP színeiben indulnak. Közülük 7 

független, ők civil összefogásként mérettetik meg magukat az MKP színeiben. Sok az új arc, a 

fiatal. Korábban mindössze hárman voltak már a testület tagjai. 

 

Egyre otthonosabb a magyar alapiskola Párkányban 
2018. október 3. – Ma7.sk 

Valósággá vált az iskola és annak fenntartója, Párkány Város Önkormányzata közös terve, 

kedden ugyanis ünnepélyes keretek között átadták a B és C pavilonokat összekötő folyosót és 

az amfiteátrum jellegű szabadtéri tantermet. Utóbbi kivitelezése már nyárra befejeződött, a 

folyosónak pedig az új tanév kezdetétől örülhetnek az ide járó nebulók és tanáraik. Az iskola 

igazgatója, Fodor Zsuzsanna kiemelte és megköszönte a városvezetés támogatását, valamint 

az iskola dolgozóinak önzetlen részvételét az új ötletek kidolgozásában. 

 

A Híd megduplázná a hat év alatti gyermekek után járó adókedvezményt 
2018. október 3. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd koalíciós párt kétszeresére emelné a hat év alatti, eltartott gyermekek után járó 

adókedvezmény összegét. A jövedelemadóról szóló törvény módosítása, melyet Bugár Béla, 

Sárközy Irén és Bastrnák Tibor terjesztett a parlament elé, 2019. április 1-jével lépne életbe. 

Ha a javaslatot elfogadják, az államkasszába jövőre 39,7 millió euróval kevesebb személyi 

jövedelemadó fog befolyni. A törvényjavaslattal a parlament már a következő, október 16-án 

kezdődő ülésen foglalkozni fog. A párt a javaslattal főleg a fiatal családokat akarja segíteni, 

illetve kedvező feltételeket kíván teremteni a családalapításhoz, így kínálva megoldást a 

folyamatos demográfiai válságra.  

 

Történész-konferencia Trianon következményeiről Somorján 
2018. október 3. – bumm.sk 

"Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919" címmel 

tudományos konferenciára kerül sor 2018. október 9-én, 10.30 órai kezdettel a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet somorjai székházában. 

 

Egy közösségért vállalt jelölés 
2018. október 3. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja szeptember 29-én Dunaszerdahelyen tartotta ünnepi 

kongresszusát, a párt megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte. A kongresszuson 

bejelentették, hogy az MKP államfőjelöltje Menyhárt József pártelnök, akit a jelöltségről 

kérdezték, elmondása szerint: Olyan kampányt folytatnak majd, amely emberközeli, s az 

egyes régiók sajátos problémáira koncentrál. 

 

Államfőjelöltet indít a felvidéki magyar közösség 
2018. október 4. – Figyelő 
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https://ma7.sk/tajaink/egyre-otthonosabb-a-magyar-alapiskola-parkanyban
https://www.bumm.sk/belfold/2018/10/03/a-hid-megduplazna-a-hat-ev-alatti-gyermekek-utan-jaro-adokedvezmenyt
https://www.bumm.sk/regio/2018/10/03/tortenesz-konferencia-trianon-kovetkezmenyeirol-somorjan
https://ujszo.com/kozelet/egy-kozossegert-vallalt-jeloles
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A Magyar Közösség Pártja (MKP) a múlt hét végén, Dunaszerdahelyen ünnepelte 

megalakulásának huszadik évfordulóját és arról döntött, hogy elnökét, Menyhárt Józsefet 

indítja a jövő évi szlovákiai államfőválasztáson. De van még egy magyar nemzetiségű jelölt: 

Bugár Béla, a vegyes etnikumú kormánypárt, a Most-Híd vezetője. Kik ők? 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. október 4-i számában olvasható) 

 

Bácskossuthfalva: Fejlesztések a magyar kormány támogatásával 
2018. október  3. – Pannon RTV 

Új játszótéri elemet kapott a bácskossuthfalvi óvoda, korszerűsítették a cserkészotthon 

fűtésrendszerét, és felújítják az első világháborús emlékművet. Átadták rendeltetésének 

Bácskossuthfalván az új játszótéri elemet, melyet a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program keretében kapott az óvoda. Jelenleg 103 gyermek jár az intézménybe. 

  

Idegenforgalmi, Halászati, Vadászati és Sportfelszerelés-kiállítást 
2018. október 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma ünnepélyesen megnyitotta az 51. 

Nemzetközi Idegenforgalmi, Halászati, Vadászati és Sportfelszerelés-kiállítást (Lorist) az 

Újvidéki Vásáron. Pásztor mellett a jelenlévőket köszöntötte Miloš Vučević, Újvidék 

polgármestere, Vuk Radojević, tartományi mezőgazdasági titkár és Boris Nadlukač, az 

Újvidéki Vásár kiállítások szervezésével megbízott végrehajtó igazgatója. 

  

Magyar kulturális hetek a Nyugat-Balkánon 
2018. október 3. – Pannon RTV 

2018. októbere és 2019. december vége között a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium 

a térség hat országában szervez magyar kulturális heteket. A magyar kulturális diplomácia 

figyelme a következő év végéig a Nyugat-Balkán felé fordul. A magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium a térség hat országában – Albániában, Bosznia-Hercegovinában, 

Koszovóban, Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában - szervez 2018. októbere és 2019. 

december vége között magyar kulturális heteket. 

  

Múzeumpedagógiai Különdíjat kapott Topolya Község Múzeuma 
2018. október 3. – Pannon RTV 

Múzeumpedagógiai Különdíjat kapott Topolya Község Múzeuma az R500 nevű kiállításáért. 

A tárlat a reformáció 500. évfordulóját mutatta be. A díjat a magyarországi Múzeumok Őszi 

Fesztiválján, a 16. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón Szolnokon adta át Fekete Péter, a 

kultúráért felelős államtitkár Gazsó Hargitának, az intézmény vezetőjének, valamint Vastag 

Tibornak, az R500 projektmenedzserének. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/bacskossuthfalva-fejlesztesek-magyar-kormany-tamogatasaval
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22830/Pasztor-Istvan-megnyitotta-az-51_-Nemzetkozi-Idegenforgalmi-Halaszati-Vadaszati-es-Sportfelszereles-kiallitast.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/magyar-kulturalis-hetek-nyugat-balkanon
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/muzeumpedagogiai-kulondijat-kapott-topolya-kozseg-muzeuma
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Kettős állampolgársági vita - SZBU-vezető: a törvényhozók feladata a kettős 
állampolgárság szankcionálásának megoldása 
2018. október 3. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, karpatinfo.net 

A kettős állampolgárság tilalma ellenére az ukrán jogszabályokban nincs büntetés erre a 

jogsértésre, a törvényhozók feladata megoldani ennek szankcionálását - jelentette ki Viktor 

Kononenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) helyettes vezetője szerdai kijevi 

sajtótájékoztatóján a kárpátaljai "útlevélbotránnyal" kapcsolatos újságírói kérdésre 

válaszolva. A tisztségviselő szavai szerint Ukrajnában "tiltott" a kettős állampolgárság, de 

nem von maga után büntetőjogi eljárást. A törvényhozóknak kell eldönteniük, hogy a 

büntetőjog hatálya alá tartozik vagy sem - tette hozzá. Kijelentette ugyanakkor: az SZBU 

nyomon követi a folyamatokat Kárpátalján annak érdekében, hogy megakadályozza a 

szeparatizmus megjelenését, illetve az ország területi integritását sértő bűncselekményeket. 

 

Lejárató sajtókampány Sin József ellen 
2018. október 3. – karpatalja.ma 

A mukachevo.net ukrán hírportál tájékoztatása szerint ügyészségi vizsgálat indult Sin József, 

a Beregszászi Járási Tanács elnöke ellen, aki állítólag törvénytelen módon adott 

fizetéskiegészítést és prémiumot hivatali munkatársainak, beosztottjainak, illetve saját 

magának is. Megkérdeztük Sin Józseftől, hogy mi az igazság a sajtóértesüléssel kapcsolatban. 

 

Megalakult a KMKSZ Szolyvai Alapszervezete 
2018. október 3. – karpatalja.ma 

2018. szeptember 28-án ünnepélyesen megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Szolyvai Alapszervezete. Az alapító gyűlést Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség alelnöke nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy a helyi magyarság újra 

tevékeny tagja szeretne lenni a kárpátaljai kulturális és közösségi életnek. 

Köszöntőbeszédében arra biztatta a szolyvai magyarságot, hogy tartsanak össze a közösség 

céljainak megvalósításában, keressék a közösségi alkalmak lehetőségeit. Továbbá ígéretet tett 

arra vonatkozóan, hogy a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete készen áll a KMKSZ 

Szolyvai Alapszervezetének támogatására és a szervezettel való együttműködésre. 

 

A több állampolgárságú országban tilos a magyar 
2018. október 3. – Moszkovits János – Figyelő 

Kijev rendkívül virulens retorikával bírálja Budapestet, és azt sugallja, hogy szeparatisták a 

kárpátaljai magyarok. Az oroszok mellett most mi vagyunk a legfőbb bűnbakok, de Klimkin 

külügyminiszter szerint más nemzetek is veszélyeztetik a hazáját, hiszen kockázatos 

térségeknek nevezte a románok, a bolgárok vagy a ruszinok által lakott vidékeket is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. október 4-i számában olvasható) 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/kettos-allampolgarsagi-vita-szbu-vezeto-a-torvenyhozok-feladata-a-kettos-allampolgarsag-szankcionalasanak-megoldasa
http://webradio.hu/hirek/kulfold/kettos-allampolgarsagi-vita-szbu-vezeto-a-torvenyhozok-feladata-a-kettos-allampolgarsag-szankcionalasanak-megoldasa
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/lejarato-sajtokampany-sin-jozsef-ellen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/megalakult-a-kmksz-szolyvai-alapszervezete/
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Legalább 500 millió forint várható a Muravidékre 
2018. október 3. - Népújság 

A magyar kormány 2019-ben is folytatja a külhoni gazdaságfejlesztési programokat. A 

Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a vajdasági, kárpátaljai, 

horvátországi, muravidéki, erdélyi és felvidéki gazdaságfejlesztési támogatásra jövőre 50 

milliárd forintot biztosítanak. A Muravidék esetében 500 millió forint alapösszeg. Ahogy 

eddig is, a forrás vissza nem térítendő költségvetési támogatás és kamattámogatás 

formájában érkezik a külhoni térségek projektjeire. 

  

Fogadást tartottak a Nemzeti Vágta résztvevőinek 
2018. október 3. – Népújság  

Az idei Nemzeti Vágta muravidéki részvevői számára Földes Gyula főkonzul múlt szerdán 

fogadást tartott a lendvai főkonzulátus pincehelyiségében. A fogadáson a Lóbarátok 

Egyesületének tagjai, a Muravidéket képviselő lovasok és a Vágta Korzón szereplők vettek 

részt. Földes Gyula főkonzul köszöntőjében kifejtette, hogy 2016 után, amikor nagyon jól 

sikerült az első Muravidéki Vágta és Kolarič Teodor megnyerte Budapesten a nemzetközi 

futamot, idén ismét jelentős siker történt. 

  

Éljen Mátyás, az igazságos! 
2018. október 3. – Népújság  

A Mátyás király-évforduló kapcsán, az uralkodó születésének és megkoronázásának 

évfordulója tiszteletére az 1. Számú Lendvai KÁI-ban hétfőn megemlékezést tartottak, melyen 

egy reneszánsz kori királyi udvar „hétköznapjának” lefolyásába kaphattak betekintést a 

tanulók és a vendégek. Vida Törnar Judit köszöntője után – melyben kiemelte, hogy idén az 

„igazságos Mátyás” születésének 575. és királlyá koronázásának 560. évfordulóját ünnepeljük 

– a királyi udvar eseményei elevenedtek meg. 

  

A 10. generációk közti találkozót rendezték 
2018. október 3. - Népújság 

Tíz évvel ezelőtt a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete kezdeményezésére szervezték meg az első 

generációk közti találkozót az Idősebb Polgárok Otthonában Lendván. Idén is jó hangulat 

jellemezte a programsorozatot. Múlt csütörtökön a friss őszi reggel a kultúrműsor erejéig a 

társalgóhelyiségbe kényszerítette a szép számban egybegyűlt résztvevőket. 

   

„Mindörökké Júlia” Bécsben 
2018. október 3. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi Collegium Hungaricumban mutatja be a Soproni Petőfi Színház a „Mindörökké Júlia” 

című színpadi játékot. A társulat az „Europa”-Club partnereként vendégszerepel a 

fővárosban. Az október 5-i bemutatóval elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/5671-legal%C3%A1bb-500-milli%C3%B3-forint-v%C3%A1rhat%C3%B3-a-muravid%C3%A9kre.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5672-fogad%C3%A1st-tartottak-a-nemzeti-v%C3%A1gta-r%C3%A9sztvev%C5%91inek.html
https://nepujsag.net/muravidek/5676-%C3%A9ljen-m%C3%A1ty%C3%A1s,-az-igazs%C3%A1gos.html
https://nepujsag.net/muravidek/5683-a-10-gener%C3%A1ci%C3%B3k-k%C3%B6zti-tal%C3%A1lkoz%C3%B3t-rendezt%C3%A9k.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2939557/
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Magyar díjnyertes fotó Badenben 
2018. október 3. – volksgruppen.orf.at 

A legjobb fesztiválfotó díját nyerte Antalfi Dániel fotóművész a badeni nemzetközi 

fotófesztiválon. A Bécsben élő magyar művész díjnyertes alkotását 500 pályaműből 

választották ki, amelyek Európa legnagyobb fotófesztiváljának pillanatait, hangulatát 

örökítették meg. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 3. – Kossuth Rádió 

 

A hétvégén népszavazást tartanak Romániában 

A kétkamarás bukaresti parlament szenátusa is nagy többséggel megszavazta kedden azt az 

alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással 

létrehozott házasságaként határozza meg a családot. A hétvégén tartanak népszavazást az 

ügyben Romániában. Az Erdélyi Magyar Néppárt az igennel való szavazásra buzdítja az 

erdélyi magyarságot. Nagyváradi sajtótájékoztatójuk után készült Ionescu Nikolett 

beszélgetése a párt elnökével Szilágyi Zsolttal. 

 

Sajtótájékoztatót tartott a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

vezetősége 

Sajtótájékoztatót tartott a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetősége is,  az 

október 6-7-i népszavazásról.  Az egyházkerület főjegyzőjét, Forró László halljuk.  

 

A román jogállamisági helyzetről vitáztak ma Az Európai Parlament strasbourgi 

plenáris ülésén 

A román jogállamisági helyzetről vitáztak ma Az Európai Parlament strasbourgi plenáris 

ülésén.  Az Európai  Bizottság egyre növekedő aggodalommal követi a romániai 

fejleményeket – úgy látják visszalépés figyelhető meg a reformfolyamatokban. Az 1 órás ülés 

alatt kevesen kaptak szót, így Tőkés László európai parlamenti képviselő írásban nyújtotta be 

felszólalását. Strasbourgi irodájában hívtam fel a részletek után érdeklődve.  
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2939599/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-03_18-02-00&enddate=2018-10-03_18-40-00&ch=mr1
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Ma van a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem születésnapja 

Ma van a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem születésnapja,, 2012-től az Egyetem 

Napja. Csíkszeredában egész napos programmal ünnepeltek. Oláh-Gál Elvira összeállítása az 

ünnepi ülésen készült. 

 

Elindította Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet idei őszi-téli 

segélyakcióját. 

Elindította ma Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet idei őszi-téli segélyakcióját. 

Több száz, nehéz körülmények között élő sokgyermekes családot, egyedülálló nyugdíjast téli 

tüzelővel, tartós élelmiszerekkel, az idős betegeket orvosi segédeszközökkel látják el, valamint 

támogatási programot indít a rászoruló kismamáknak és fiatal anyáknak.  

 

Jótékonysági koncert a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthon javára 

A Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon javára ad jótékonysági 

koncertet ad október 6-án, öt órakor a gútai Városi Művelődési Központban a galántai Kodály 

Zoltán Daloskör . A kárpátaljai  gyermekotthon sérült és nehéz körülmények között élő árva, 

félárva, rászoruló lánygyermekeknek szolgál otthonkén. A karnaggyal, Józsa Mónikával 

Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

A Hargita Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a szociális ellátórendszer 

támogatását. 

A Hargita Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a szociális ellátórendszer támogatását. A 

minap az ágazat képviselőivel értékelték ki ezt a nagyon fontos, sajnos Romániában mostoha 

sorsú területet. Bár példaértékű lenne számos székelyföldi kezdeményezés, a bukaresti 

kormány nemhogy értékelné, hanem még nehezebb helyzetbe kényszeríti.  

 


