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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: november közepén ülésezik a diaszpóra tanács és a Magyar Állandó 
Értekezlet  
2018. október 9. – MTI, Webrádió, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV, Pannon 

RTV 

A Magyar Diaszpóra Tanács a tervek szerint november 15-én, a Magyar Állandó Értekezlet 

november 16-én tartja idei plenáris ülését Budapesten - mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden, 

Budapesten. Az államtitkár jelezte: mindkét ülést - a hagyományoknak megfelelően - a 

miniszterelnök nyitja meg a Várkert Bazárban. Potápi Árpád János ismertette: 2019-ben a 

fókusz a közösségeken lesz, a cél, a közösségek erőforrásainak együttes bemutatása és 

felhasználása. Elmondta: a nemzetpolitikát a 2018-2022 közötti időszakra megfogalmazott 

célok mentén kívánják alakítani, ezek sorában említette az identitáserősítést, a családok 

támogatását, a versenyképességet és a munkalapú társadalom támogatását. Kitért arra, hogy 

2018-ban a külhoni magyar családok évét hirdették meg, amelynek keretében 1 milliárd 

forintot fordítanak a külhoni magyar családok segítésére. Az államtitkár célként jelölte meg, 

hogy az ágazati szereplők erőforrásait a külhoni magyar családok támogatására 

koncentrálják.  

 

Kárpátalján több száz állami tisztviselőt és képviselőt világítanak át magyar 
útlevél birtoklása kapcsán 
2018. október 9. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Kárpátalja, 444.hu, Origo, Gondola 

Kárpátalján a hatóságok több száz állami tisztviselőt és önkormányzati képviselőt fognak 

átvilágítani kettős állampolgárság ügyében annak a több mint 300 fős listának az alapján, 

amit a Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán portál tett közzé hétfő este magyar útlevéllel 

rendelkező kárpátaljai lakosokról - közölte Jaroszlav Halasz, Kárpátalja humán ügyekért 

felelős helyettes kormányzója. Az Ukrinform ukrán hírügynökségnek kedden nyilatkozva 

Halasz elmondta, nem tudják, honnan vette a Mirotvorec az adatokat, és nem tudják 

ellenőrizni, hogy hiteles-e a listáján szereplő, állami tisztségeket betöltő, magyar útlevéllel 

rendelkező személyekre vonatkozó információ. Mindazonáltal ellenőrizni fogják a Mirotvorec 

listájának adatait, hiszen ez könnyen megtehető az ott közzétett nevek alapján. Szerinte más 

kérdés, hogy a Mirotvorec által listázott személyek nem mindegyike tölt be állami tisztséget, 

többen (helyi önkormányzati) képviselők, ám a törvény - mutatott rá - csak az állami 

tisztségviselők esetében tiltja a kettős állampolgárságot. A helyettes kormányzó emlékeztetett 

arra, hogy a weboldal listáján szerepel Lengyel Lászlónak, a beregszászi járási közoktatási 

osztály korábbi vezetőjének a neve, akit Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó még 2016-

ban mentett fel tisztségéből, mert magyar útlevelet találtak nála. 
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https://magyaridok.hu/belfold/november-kozepen-ulesezik-a-diaszpora-tanacs-es-a-magyar-allando-ertekezlet-3560999/
https://magyaridok.hu/belfold/november-kozepen-ulesezik-a-diaszpora-tanacs-es-a-magyar-allando-ertekezlet-3560999/
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/09/karpataljan-tobb-szaz-allami-tisztviselot-es-kepviselot-vilagitanak-magyar-utlevel
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/09/karpataljan-tobb-szaz-allami-tisztviselot-es-kepviselot-vilagitanak-magyar-utlevel
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Székelyföld gazdaságát támogató programot indít a magyar kormány  
2018. október 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hamarosan indul a Székelyföld-program, amely mezőgazdasági-, fa- és erdőgazdálkodási-, 

turizmus és humánerőforrás fejlesztési tevékenységeket támogat. A magyar kormány által 

finanszírozott erdélyi gazdaságélénkítő stratégiát a sikeres Mezőség-programot követően 

terjesztik ki Kovászna, Hargita és Maros megyékre, jelentette be Kozma Mónika. A magyar 

kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programjának lebonyolításával megbízott Pro Economica 

Alapítvány ügyvezetője a sepsiszentgyörgyi közgazdász vándorgyűlésen elmondta: a stratégia 

célja az, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amellyel a Romániában élő magyar 

közösségek könnyebben boldogulnak szülőföldjükön. Emlékeztetett, hogy sikertörténet volt a 

mezőségi szórványtelepüléseken lebonyolított program, amelyre mintegy hatszáz pályázat 

érkezett, és 495-öt finanszíroztak. A magánszemélyek és cégek egy-egy pályázatra legtöbb 15 

ezer eurót kaphattak. Kozma Mónika elmondta, a román politikum részéről volt egy ellenállás 

a Magyarországról érkező gazdaságfejlesztő programmal kapcsolatban – úgy érveltek, hogy 

két uniós tagállam között nincs szükség ilyen támogatási rendszerre, mert ez versenyelveket 

sérthet.  

 

Veres Valér a referendumról: az emberek sokkal műveltebbek, mint ahogy 
egyesek gondolják  
2018. október 9. – maszol.ro 

A klasszikus értelemben vett házasság nagy valószínűséggel megmarad a férfi–nő párok 

számára, a referendum kudarcával véget ért alkotmánymódosítási kísérlet előrelépést hozhat 

a tág értelemben vett kisebbségi jogok terén – véli Veres Valér szociológus, a Babeş-Bolyai  

Tudományegyetem oktatója. Hangsúlyozta: a népszavazás bojkottálása tudatos döntés volt a 

népesség jelentős százaléka részéről, ami meglátása szerint azt mutatja, hogy az emberek 

„sokkal műveltebbek politikailag annál, mint ahogy egyes politikusok vagy akár egyházi 

vezetők gondolják”.  

 

Megújulnak az egyházi ingatlanok Hargita megyében  
2018. október 9. – maszol.ro 

A megyei önkormányzat támogatásával újul meg több templom és egyházi ingatlan Hargita 

megyében. A szerződéseket a múlt héten írta alá Borboly Csaba tanácselnök az 

egyházközségek képviselőivel.  

 
Újabb állomásához érkezett a Mikó-per: pénteken Bukarestben tárgyalják az 
ügyet 
2018. október 9. – maszol.ro 

A büntetőjogi per lezárása után a restitúciós folyamat újra elindult. A restitúciós bizottság 

elutasította az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) visszaszolgáltatási kérését, ezért az 
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http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/102801-szekelyfold-gazdasagat-tamogato-programot-indit-a-magyar-kormany
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/102805-veres-valer-a-referendumrol-az-emberek-sokkal-m-veltebbek-mint-ahogy-egyesek-gondoljak
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/102805-veres-valer-a-referendumrol-az-emberek-sokkal-m-veltebbek-mint-ahogy-egyesek-gondoljak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102777-megujulnak-az-egyhazi-ingatlanok-hargita-megyeben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102795-ujabb-allomasahoz-erkezett-a-miko-per-penteken-bukarestben-targyaljak-az-ugyet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102795-ujabb-allomasahoz-erkezett-a-miko-per-penteken-bukarestben-targyaljak-az-ugyet
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EREK bírósági úton kéri vissza jogos tulajdonát. A polgári per során a Brassói Ítélőtábla első 

fokon az Egyházkerület érveinek meghallgatása nélkül döntött. Pénteken, október 12-én a 

Legfelső Semmítő- és Ítélőszék tárgyalja az egyházkerület kérését.  

 

Azzal vádolják a Neamț megyei hegyi csendőröket, hogy eltüntették Erőss Zsolt 
emléktábláját az Oltár-kőről  
2018. október 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A Hargita megyei hegyimentők vezetője azzal vádolja a Neamț megyei hegyi csendőröket, 

hogy eltüntették az Erőss Zsolt hegymászó emlékére kihelyezett emléktáblát a Békás-

szorosban található Oltár-kő tetejéről. A Neamț megyei hegyi csendőrök vezetője tagadja, 

hogy ilyet tettek volna.  

 

Butaság vagy rosszindulat a minisztériumban 
2018. október 9. – Bihari Napló 

Úgy tűnik, a Tanügyminisztérium a kisebbségi oktatásban dolgozókon akarja megspórolni az 

oktatási rendszert sújtó forráshiányt. Legalábbis ez a kép alakul ki a történések 

felgöngyölítése után. A tanítónők elégedetlenkednek, módosítani kellene a miniszteri 

rendeletet. 

 

Hozzáedződtek az ismétlődő tankönyvhiányhoz 
2018. október 9. – szekelyhon.ro 

A tankönyvek egy része még mindig nem érkezett meg a magyar tannyelvű általános 

iskolákba, noha az ellátottság tekintetében valamivel jobb a helyzet, mint az előző években. 

Van azonban olyan tanintézet, ahol nem is reménykedhetnek abban, hogy kapnak bizonyos 

tankönyvekből. 

 

Nem oldották fel a titkosítást Ráduly és Szőke perében 
2018. október 9. – szekelyhon.ro 

Nem derült ki a csíkszeredai polgármester és alpolgármester elleni büntetőper hétfői 

tárgyalásán, a Maros Megyei Törvényszéken, hogy mit tartalmaz az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) válasza a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) 

kapcsolatos együttműködésről, mivel az elküldött dokumentum titkos. 

 
Makkai Gergely nem hajlandó lemondani 
2018. október 10. – Krónika 

A Krónika értesülései szerint Makkai Gergelynek esze ágában sincs betartani a Maros megyei 

RMDSZ döntését, és nem hajlandó lemondani vásárhelyi alpolgármesteri tisztségéről. Ha ezt 

nem teszi meg, a szövetség megvonja a politikai bizalmat, és akkor az önkormányzati 

képviselői tisztségétől is búcsúzhat – szögezte le Péter Ferenc megyei elnök, akit nem 

„melegít”, hogy Makkai visszafizette a koreai „kirándulás” árát. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53132
http://itthon.transindex.ro/?hir=53132
http://www.erdon.ro/butasag-vagy-rosszindulat-a-miniszteriumban/4011536
https://szekelyhon.ro/aktualis/hozzaedzodtek-az-ismetlodo-tankonyvhianyhoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-oldottak-fel-a-titkositast-raduly-es-szoke-pereben
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-oldottak-fel-a-titkositast-raduly-es-szoke-pereben
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Három front a „székely terroristaperben” 
2018. október 10. – Krónika 

Budapesten, Strasbourgon és az erdélyi magyarokon is múlik, miképpen alakul a 

Csíkszeredában bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán sorsa, akiket terrorizmus vádjával 

ítélt öt-öt év szabadságvesztésre a bíróság – fejtette ki a Syékelzhon lapcsaládnak adott 

interjúban Csóti György. A magyar fővárosban működő Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója 

alapvetően derűlátó a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom két erdélyi aktivistája 

ügyének kimenetelét illetően. 

 
Teljesítették Dan Tanasă újabb követeléseit Csíkkozmáson 
2018. október 10. – Krónika 

Sikerrel járt a székely szimbólumok és magyar feliratok eltávolításáért indított persorozatáról 

ismert Dan Tanasă újabb, a csíkkozmási polgármester elleni keresete: a megfogalmazott 

kéréseket teljesítették. A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) idén tavasszal 

újabb bírósági eljárást kezdeményezett a csíkkozmási polgármester ellen: ezúttal a székely 

zászló eltávolítását, két román trikolór kitűzését, névtáblák cseréjét és sorrendjük 

megváltoztatását követelte. A Községháza feliratok levételéért kezdeményezett első csíkszéki 

per éppen a kozmási községvezető ellen indult, akkor már az elsőfokú ítélet után levették a 

feliratot. Most szintén eleget tettek a kérésnek. 

 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szkanderbajnokai 
2018. október 10. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „jelen állás szerint kijelenthető: sem így, sem úgy nem lehet 

választásokat nyerni Marosvásárhelyen – addig, amíg a két dudás nem tanul meg egy követ 

fújni. Az RMDSZ felső vezetése számára bizonyára kényelmetlen, hogy ismét belviszályoktól 

hangos az erdélyi magyar érdekképviselet munkájában kulcsszerepet betöltő városi és megyei 

szervezet (amelyek amúgy a bajvíváson túl jelenleg azon is „ keményen dolgoznak”, miként 

csinálják ki a szövetség balul megválasztott vásárhelyi alpolgármesterét). De talán a 

nyilvánosság ereje, a több vélemény, visszajelzés hozzájárul az egymásnak feszülés gyorsabb 

lezárásához. Mert egyértelmű, hogy ez mindenki érdeke. Ugyanis nem szkanderbajnokot kell 

adni Marosvásárhelynek, hanem polgármestert”. 

 

Klein Otokárt támogatja az érsekújvári MKP 
2018. október 9. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja sajtótájékoztatón számolt be arról, kik indulnak a párt színeiben a 

képviselői posztokért és hogy a párt beáll a jelenlegi polgármester Klein Otokár mögé. Nagy 

Dávid, a párt érsekújvári helyi szervezetének elnöke ismertette, pozitívan értékelik az elmúlt 

négy év eredményeit. Érsekújvárban sikerült megteremteni a békés együttműködést és 

elindulni a fejlődés útján. Ez megmutatkozott a városvezetés, ill. a városi testület munkájában 

is. Az MKP a maga 6 képviselőjével az elmúlt ciklus legnépesebb pártja volt az érsekújvári 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/klein-otokart-tamogatja-az-ersekujvari-mkp
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városi testületben. Munkájával hozzájárult a kedvező változások kivitelezéséhez. Közös erővel 

sikerült felújítani több jelentős épületet és intézményt, lecserélni az évtizedek óta elhanyagolt 

útburkolatot és járdákat, megóvni a zöldterületet és sok egyéb fejlesztést véghez vinni. 

 
Gömörből az óceánon túlra 
2018. október 9. – Ma7.sk 

Végéhez ért a rimaszombati Pósa Lajos Társaság szervezésében megvalósuló Légy Lámpás! 

előadás-sorozat idei évada. A társaság legutóbbi két rendezvénye a tengerentúlra kalauzolta 

az érdeklődőket, ugyanis az amerikai magyarság és annak az anyaországgal, illetve a határon 

túli magyarsággal való kapcsolata volt a téma. Október 6-án, az aradi vértanúk napján Dudda 

Roland, a Bécsi Agrártudományi Egyetem tanszéki mérnökének Árpádhon az óceánon túl 

című előadására került sor a Csillagházban. A bevezetőben Máté Kristóf Zoltán, a Tompa 

Mihály Református Gimnázium növendéke szavalta el Pósa Lajos egyik versét. 

 
Azokért, akik soha nem térhettek haza 
2018. október 9. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Nagymagyaron október 7-én ünnepélyesen átadták a Hősök Parkját és felszentelték az itt 

elhelyezett táblát, amelyet az első világháború nagymagyari áldozatainak emlékére állíttatott 

a település kulturális közössége. A frontról akkor 41 embert hiába várt haza a családja. A 

Nagymagyari Kulturális Közösség az emlékparkot a Bethlen Gábor Alapból nyert 

támogatásból, valamint Nagymagyar község és a helyi vállalkozók segítségével tudta 

kialakítani. Az ünnepségre a nemrég megújult és megszépült országzászló körül kialakított 

parkban került sor. Naszvadi Sándor esperesplébános a hősöket méltató szavai után 

felszentelte az emléktáblát. 

 

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” 
2018. október 9. – Ma7.sk 

A kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet október 7-én méltóképpen 

emlékezett meg az aradi vértanúk kivégzésének 179. évfordulójáról. A tájházuk udvarán, a 

szoborparkban felavatták Halavács Béla kárpátaljai fafaragó emlékoszlopát. Halavács tagja 

annak a baráti társaságnak, akik évente eljönnek az Ung-vidékre, hogy a faragótáborban, jó 

közösségben, valami maradandót alkossanak. 

 

Megújult a farnadi óvoda is 
2018. október 9. – Ma7.sk 

A farnadi óvoda is a Lévai járás azon intézményei közé tartozik, amelyeket a Bethlen Gábor 

Alap által menedzselt óvodafejlesztési programon belül újítottak fel az elmúlt hónapokban. 

Ünnepélyes átadására október elején került sor. A helyi alapiskola épületének földszintjén, 

ahová a kisdedóvó lassan tíz éve költözött át, július első felében kezdődtek meg a munkálatok. 

A farnadi szakemberek az időszűke miatt gyakran még késő este is dolgoztak. 
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https://ma7.sk/tajaink/gomorbol-az-oceanon-tulra
https://ma7.sk/tajaink/gomorbol-az-oceanon-tulra
https://ma7.sk/tajaink/azokert-akik-soha-nem-terhettek-haza
https://ma7.sk/tajaink/azokert-akik-soha-nem-terhettek-haza
https://ma7.sk/tajaink/bha-isten-velunk-ki-ellenunk-r
https://ma7.sk/tajaink/bha-isten-velunk-ki-ellenunk-r
https://ma7.sk/tajaink/megujult-a-farnadi-ovoda-is


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 10. 
6 

Két kiváló felvidéki magyar posztumusz kitüntetése 
2018. október 9. – Felvidék Ma 

A napokban Nagyszombat megye posztumusz elismerésben részesítette Janiga József 

festőművészt és Józsa László labdarúgót meg nem élt hetvenkét, illetve hetvenedik életévük 

alkalmából. Az elismerést Jozef Viskupič megyefőnök adta át, s az eseményen jelen volt 

Berényi József megyei alelnök is. Az oklevelet a két özvegy, Janiga Józsefné és Józsa Lászlóné 

vette át. 

 

Fekete Irén: A honi oktatásügy alappillére a magyar iskolába adott gyermekek 
száma 
2018. október 9. – Felvidék Ma 

Fekete Irén szeptember végén távozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Komáromi Területi Választmányának éléről. A Selye János Gimnázium aulájában megtartott 

gyűlésen a küldöttek többsége az SZMPSZ elnöki posztjára jelölte a központi iroda vezetőjét. 

A Felvidék.ma Fekete Irént a jelölésről, a központi iroda eltelt időszakáról, a felvidéki magyar 

oktatás jelenlegi helyzetéről kérdezte. 

 

Emléktábla került a turulmadaras oszlop helyére 
2018. október 9. – Új Szó 

Két emléktáblát lepleztek le ma délelőtt a Háromhidak Polgári Társulás tagjai, egyet az 

egykor ledöntött, majd eltávolított, turulmadárral díszített emlékoszlop helyén, egyet a Sokol 

székháznál. Mindkét táblán kétnyelvű feliratok vannak. A testület tavaly nyáron elutasította a 

társulás azon kérelmét, hogy a Sokol székház falára visszakerüljön Jiří Jelínek őrnagy 

mellszobra, és a közeli parkba a turulmadaras emlékoszlop. 

 

Deli Andor a szerbiai országjelentés kapcsán: A kisebbségi jogok tiszteletben 
tartása az EU-tagság feltétele 
2018. október 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

,,A nemzeti kisebbségeket, így a vajdasági magyarságot is érintő kérdések megfelelő helyet 

kaptak az Európai Parlament Külügyi Bizottsága által elfogadott 2018-as szerb 

országjelentésben. A cél továbbra is az, hogy a vajdasági magyarság a csatlakozási folyamatok 

végére egy, a jogaiban és helyzetében megerősödött közösségé váljon” - mondta Deli Andor 

vajdasági fideszes EP-képviselő a megszavazott szerb országjelentés kapcsán. 

 
Ada: Huszonhetedszer tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot 
2018. október 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa huszonhetedik alkalommal tartott kihelyezett 

konzuli fogadónapot ma délelőtt Adán, a Második Helyi Közösség épületében a magyar 

állampolgárság könnyített úton történő megszerzésére irányuló kérelmek átvétele érdekében, 
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https://felvidek.ma/2018/10/ket-kivalo-felvideki-magyar-posztumusz-kituntetese/
https://felvidek.ma/2018/10/fekete-iren-a-honi-oktatasugy-alappillere-a-magyar-iskolaba-adott-gyermekek-szama/
https://felvidek.ma/2018/10/fekete-iren-a-honi-oktatasugy-alappillere-a-magyar-iskolaba-adott-gyermekek-szama/
https://ujszo.com/regio/galeria-emlektabla-kerult-a-turulmadaras-oszlop-helyere
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22863/Deli-Andor-a-szerbiai-orszagjelentes-kapcsan-A-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasa-az-EU-tagsag-feltetele.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22863/Deli-Andor-a-szerbiai-orszagjelentes-kapcsan-A-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasa-az-EU-tagsag-feltetele.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22864/Ada-Huszonhetedszer-tartottak-kihelyezett-konzuli-fogadonapot.html
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áll az adai önkormányzat ma kiadott közleményében. Ezúttal dr. Szegedi Piroska konzul 

asszony tett látogatást a községben, akit az önkormányzat képviseletében Búcsú Attila, a 

községi képviselő-testület elnöke és Koós Attila, a községi képviselő-testület titkára fogadtak. 

 

Harmadik alkalommal szervezik meg a Vajdasági Civil Pikniket 
2018. október 9. – Vajdaság MA 

A közösség segítő ereje címmel szervezi meg a harmadik Vajdasági Civil Pikniket a Vajdasági 

Magyar Civil Szövetség a hétvégén, október 19-én és 20-án a Horgos melletti Domus Pacis 

lelkigyakorlatos házban. A pikniken segítő tevékenységet végző szerbiai és magyarországi 

egyesületek, csoportosulások mutatkoznak be, de bemutatják azokat a projekteket is, amelyek 

a közösség segítő erejének szellemében valósulnak meg. 

 

Közvitán a Prosperitati Turisztikai Stratégiája 
2018. október 9. – Pannon RTV 

Közvitát szerveznek Szabadkán a Vajdasági Magyar Közösséget Érintő Idegenforgalom 

Fejlesztési Stratégiájáról. Az első szakmai fórum szerdán délután 4 órakor lesz a Szekeres 

László Alapítványban. A Vajdasági Magyar Közösséget Érintő Idegenforgalom Fejlesztési 

Stratégiájának a célja, hogy a vajdasági magyar közösség hasonló sikerrel használja ki az 

ágazatban rejlő lehetőségeket, mint más ágazatok, elsősorban a mezőgazdaság esetében. 

 

A Mirotvorec újabb adatokat közölt az általa feltételezett ukrán–magyar kettős 
állampolgárokról 
2018. október 9. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai helyhatósági tisztviselőkről készült listát töltött fel weboldalára az ukrán 

nacionalista Mirotvorec szervezet – derül ki az Ukrajinszka Pravda jelentéséből.„Ők 

felesküdtek Magyarország hűségére, miközben Ukrajna helyhatósági szerveiben teljesítettek 

közszolgálatot” – állítja a több mint háromszáz nevet tartalmazó lista címe. A weboldal 

hozzáteszi, a lista a Mirotvorec kárpátaljai megyei irodája kétheti munkájának eredménye. A 

szervezet a listázottak neve mellett többek között magyar útlevelük számát, ukrán 

adóazonosító számukat, helyhatósági tisztségüket és a lakcímüket is közli. 

 

Deportálási lista a kijevi parlamentben 
2018. október 9. – Magyar Idők – Baranyai Gábor - Borsodi Attila, PestiSrácok 

Folytatódnak a magyarellenes provokációk Ukrajnában, egy parlamenti petíció deportáltatná 

a kettős állampolgárságú kárpátaljaiakat. A százötvenezres kárpátaljai magyarságot 

aggodalommal tölti el Kijev elnyomó politikája, ami a közelgő választások miatt csak 

fokozódni fog. Magyarország kormánya az alaptörvényben foglalt kötelezettségének 

megfelelőlen nyíltan és egyértelműen a kárpátaljai magyarok mellett áll. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22860/Harmadik-alkalommal-szervezik-meg-a-Vajdasagi-Civil-Pikniket.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozvitan-prosperitati-turisztikai-strategiaja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-mirotvorec-ujabb-adatokat-kozolt-az-altala-feltetelezett-ukran-magyar-kettos-allampolgarokrol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-mirotvorec-ujabb-adatokat-kozolt-az-altala-feltetelezett-ukran-magyar-kettos-allampolgarokrol/
https://magyaridok.hu/belfold/deportalasi-lista-a-kijevi-parlamentben-3560876/
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Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban 
2018. október 9. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete október 5-7. között immár hetedik 

alkalommal szervezett nagycsaládos hétvégét tagcsaládjai számára. Összesen 30 család élt 

ezzel a lehetőséggel, ami 160 főt jelentett. A hétvégi kikapcsolódás pénteken délután vette 

kezdetét, amikor a buszok elindultak a Zúgó településen található Natalia Hotelbe. Az utazás 

nagyon kellemesen telt, mivel már régi, kedves ismerősökkel utaztunk együtt. A gyors 

beköltözést követte a finom vacsora. 

 

Berei Pepét fogadta az alkancellár 
2018. október 9. – volksgruppen.orf.at 

Heinz-Christian Strache alkancellár, sportminiszter hivatalában fogadta Berei Pepét 

többszörös osztrák bajnokot. A 14 éves műkorcsolyázó köszönetet mondott Ausztriának a 

kilencéves folyamatos támogatásáért, amely a nemzetközi sikereihez is hozzásegítette. A 

sportoló az idei szezonban hazatért, és magyar színekben lép jégre. 

 

Történelmi ősz a CH-ban 
2018. október 9. – volksgruppen.orf.at 

A nagy témasúlypont, az első világháború befejeződésének 100. évfordulójához kapcsolódó 

előadásokon túl további érdekfeszítő, kevésbé ismert történelmi témákkal is várja az 

érdeklődőket az ősz során a bécsi Collegium Hungaricumban működő Bécsi Magyar Történeti 

Intézet. Így például háromnapos konferencia foglalkozik majd a 300 éve megkötött 

pozsareváci békével. 

 

Csak pontosan, szépen 
2018. október 10. – Demokrata – Német Dániel 

1956 után el kellett hagynia hazáját, először Franciaországban, majd Puerto Ricoban kötött 

ki, miközben sorra jelentek meg francia, magyar és spanyol nyelven írt munkái. a 2010-es 

évektől újra Budapesten letelepedett Ferdinandy Göyrgy írónak idén két kötete is megjelent: 

a Fájó holnapok az új novellákat, a Vadnyugati origó pedig az ötvenes években zsületett, de 

magyarul élőször olvasható szövegeket gyűjti össze. 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2018. október 10-i számában olvasható.) 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/nagycsalados-hetvege-a-karpatokban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2940625/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. október 9.  

 

Petíció a kárpátaljai magyarok ellen 

Felháborító, hogy az ukrán parlament honlapján egy olyan petíciót engedtek regisztrálni, 

amely gyűlöletkeltő és uszító a kárpátaljai magyarokkal szemben, mondja Bocskor Andrea 

kárpátaljai Fideszes Európa parlamenti képviselő. A politikus arra a civil kezdeményezésű 

petícióra reagált, amely szerint a kárpátaljai kettős állampolgárokat meg kell fosztani ukrán 

állampolgárságuktól, és deportálni kell őket Magyarországra. Kollégánk összeállítása. 

  

A romániai kisebbség helyzetéről szóló köteteket mutattak be Strasbourgban 

Két, a romániai magyar kisebbség helyzetéről szóló kötetet mutattak be Strasbourgban. A 

kisebbségvédelmi politika és a kisebbségi törvények 25 éve valamint A magyar kisebbség 

kontextuális elemzése Romániában című, angol nyelvű kötetetek strasbourgi bemutatásáról 

Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselőt kérdezte munkatársunk. 

  

A hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásáért nyílt iroda Rimaszombaton 

A zömmel magyarok lakta, hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért és a megyei 

külkapcsolatokért felelős képviselőként nyithatott Rimaszombaton irodát a Besztercebánya-

kerületi önkormányzat magyar képviselője. A biztos elsősorban a vidék infrastruktúráján 

szeretne javítani, mert ezzel a vidék befektetésvonzó-lehetőségét, s így megtartó képességét is 

növelné. Csúz Pétert tudósítónk kérdezte. 

  

Nemzetközi Gyermekmenők ismét szűrővizsgálatot végeznek Székelyföldön 

Nemzetközi Gyermekmenők ismét szűrővizsgálatot végeznek Székelyföldön. Évente kétszer, 

tavasszal és ősszel, általában 10.000 vizsgálatot végzenek el. Tavaly több mint 50 gyermek 

magyarországi gyógykezelését segítették és folyamatosan támogatják a helyi kórházakat, 

egészségügyi intézményeket is. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

  

A Magyarok Nagyasszonya alkalmából megnyitotta kapuit a pozsonyi magyar 

katolikusok Közösségi Háza 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-10-09_18-02-00&enddate=2018-10-09_18-40-00&ch=mr1
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A Magyarok Nagyasszonya alkalmából megnyitotta kapuit a pozsonyi magyar katolikusok 

Közösségi Háza. Három helyiségében tartják ezentúl az összejöveteleiket a magyar katolikus 

közösségen belül működő hitélettel, ifjúsággal, családdal foglalkozó csoportok. Ebből az 

alkalomból beszélgetett Molnár Tamással, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztorával 

Haják Szabó Mária. 

  

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről elnevezett fesztivált tartottak a hétvégén a 

kárpátaljai Huszton 

Nagyszabású, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről elnevezett fesztivált tartottak a hétvégén a 

kárpátaljai Huszton. A szervezők szerint a magyar kultúra terjesztése és ápolása mellett az is 

fontos, hogy az ukrán lakosság megismerje a város és a régió magyar vonatkozású 

történelmét. Huszt és a környező vidék Bethlen Gábor fejedelemsége idején érte aranykorát. 

Mára a 27 000-es település mindössze hét százaléka vallja magát magyar nemzetiségűnek. A 

szervezők a fesztivállal a maroknyi helyi magyar közösséget szerették volna népszerűsíteni, és 

segíteni a megmaradásban. Iváncsik Attila összeállítása. 

  

Első ízben rendeztek Gyula-estet az aradi Magyar Napok keretében  

Első ízben rendeztek Gyula-estet az aradi Magyar Napok keretében. A Békés megyei 

testvérváros, amellyel közel 25 éve ápol szoros együttműködést Arad, műkedvelő és hivatásos 

művészeket, illetve alkotásaikat hozta el a találkozóra. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

 


