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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: ma a nemzetpolitika középpontjában a jövő megalapítása áll 
2018. október 10. – MTI, Lokál, fidesz.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV, 

Demokrata, Lokál, OrientPress 

Ma a nemzetpolitika középpontjában a jövő megalapítása áll: az identitás erősítése, a külhoni 

családok támogatása és a szülőföldön való boldogulás – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a muravidéki Dobronakon, 

a Kézművességek Házának ünnepélyes megnyitóján. Az államtitkár a nap folyamán magyar 

kormánytámogatással felújított két intézményt adott át, a már említett Kézművességek 

Házát, a pártosfalvi kéttanyelvű óvodát, valamint a dobronaki játszóteret. Potápi Árpád János 

beszédében kiemelte: ma az egyik legfontosabb dolog az, hogy hűek maradjunk kultúránkhoz. 

Mint mondta:”őriznünk kell azokat a hagyományokat, amelyeket dédszüleink, nagyszüleink 

hagytak ránk, és ezeket kell továbbadnunk gyermekeinknek és unokáinknak is, mert csak ez 

lehet fennmaradásunk és jövőnk záloga”. Kifejtette: a magyar kormány programjaival azt 

kívánja elérni, hogy külhonban is gazdaságilag stabil, életerős közösségek maradhassanak 

fenn. 

 

Felújított óvodákat keresett fel a Vajdaságban Grezsa István 
2018. október 10. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A magyar kormány segítségével felújított vajdasági óvodákba látogatott szerdán Grezsa 

István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős 

miniszteri biztos, aki egyebek között felvázolta, hogy miként fognak folytatódni a 

korszerűsítések - derül ki a helyi&nbsp;&nbsp;Pannon RTV-nek adott nyilatkozatából. A 30 

százalékban magyar lakosságú Törökkanizsán elmondta, hogy a településen az 

óvodafejlesztés a következő két évben olyan szintre jut, hogy ha bármelyik magyar szülőnek 

dönteni kell, milyen óvodába írassa be a gyermekét, akkor egyértelmű lesz a számára, hogy az 

anyanyelvén kell taníttatni. Törökkanizsán a magyar kormány támogatása közel tízmillió 

forintot tesz ki.. "Ez jó üzenet, jelzi, hogy egy gyarapodó anyaország áll ma a Délvidék és a 

Kárpád-medence magyarsága mögött. Jelzi azt az elhatározásunkat is, hogy szeretnénk 

megújítani a társadalmi kapcsolatainkat, hiszen egy nemzeti közösségbe akarjuk szervezni a 

Kárpát-medencei magyarságot" - mondta. 

 
A külügyi tárca bekérette az ukrán nagykövetet 
2018. október 10. – MTI, Mandinder, hirado.hu, Index, 444.hu, Magyar Idők, Lokál, 888.hu  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) bekérette az ukrán nagykövetet, miután 

"minőségileg új szintre lépett Ukrajna magyarellenes politikája" - közölte a tárca parlamenti 

államtitkára szerdán Budapesten újságírókkal. Magyar Levente azután tartott 

sajtótájékoztatót, hogy a minisztériumban megbeszélést folytatott Ljubov Nepop budapesti 

nagykövettel. Az államtitkár közlése szerint az intézkedés azért vált szükségessé, mert 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/130726/Potapi_Ma_a_nemzetpolitika_kozeppontjaban_a_jovo_megalapitasa_all
https://magyaridok.hu/kulfold/felujitott-ovodakat-keresett-fol-a-vajdasagban-grezsa-istvan-3564695/
http://mandiner.hu/cikk/20181010_a_kulugyi_tarca_bekerette_az_ukran_nagykovetet
http://mandiner.hu/cikk/20181010_a_kulugyi_tarca_bekerette_az_ukran_nagykovetet
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Ukrajnában "halállistát" állítanak össze kárpátaljai magyarokról, és az ukrán parlament 

honlapján az ukrán-magyar kettős állampolgárok kollektív deportálását, kitoloncolását 

szorgalmazzák. Továbbá Ukrajna belügyi csapatokat és katonaságot telepít, laktanyákat épít a 

magyar határ közelében - sorolta az államtitkár. Elmondta: a Mirotrovec elnevezésű 

szélsőséges ukrán honlap "halállistáján", már háromszáz olyan kárpátaljai magyar állami 

vagy önkormányzati tisztviselő adatai szerepelnek, akikről azt állítják, hogy kettős 

állampolgárok. Szijjártó Péter külügyminiszter is szerepel a listán - tette hozzá. 

 

Brenzovics László: az ukrán intézkedések gátolják a béke és a stabilitás 
megteremtését Kárpátalján 
2018. október 10. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó.hu, Demokrata,  

A nemzetiségek ellen elfogadott ukrán intézkedések gátolják a béke és a stabilitás 

megteremtését Kárpátalján - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szervezet (KMKSZ) elnöke Brüsszelben szerdán. Az uniós parlament néppárti frakciója 

magyar képviselőcsoportjának sajtószolgálata az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a KMKSZ 

elnöke Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével és Navracsics Tiborral, az Európai 

Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosával folytatott 

brüsszeli megbeszélésén részletesen vázolta a kárpátaljai magyarság helyzetét."A viszonyok 

jelenleg nagyon rosszak. A médiában negatív képet festenek, nincs egyetlen pozitív hír sem a 

kárpátaljai magyarságról, ellenségként állítják be őket és Magyarországot egyaránt" - 

fogalmazott. A találkozón - amelyen mások mellett részt vett Bocskor Andrea fideszes EP-

képviselő és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke is - elmondta, a 

kárpátaljai magyarokat, főként az értelmiségieket, KMKSZ helyi képviselőit és tisztségviselőit, 

tanárokat és újságírókat rendszeresen indokolatlanul tartóztatják fel a határokon az ukrán 

hatóságok, különösen az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei. 

 

Zsigmond Barna Pál: az Európa Tanács fogadjon el jelentést az ukrajnai 
kisebbség helyzetéről! 
2018. október 10. – MTI, Origo, Webrádió, Híradó.hu, OrientPress,  

Jelentés elfogadását kezdeményezte Magyarország az Európa Tanácsnál (ET) az ukrajnai 

kisebbségi helyzetről – közölte Zsigmond Barna Pál fideszes parlamenti képviselő az MTI-vel 

szerdán. A képviselő szerint Magyarország azt szeretné, hogy az Európa Tanács készítsen 

jelentést, parlamenti közgyűlése pedig fogadjon el határozatot az ukrajnai magyarságot ért 

jogsértésekről,az ukrajnai nemzeti kisebbségeket érő jogszűkítő folyamatok megfékezése 

érdekében. A határozatnak ki kell mondania, hogy egyebek mellett az oktatást érintő 

szabályozások szemben állnak a nemzetközi joggal, amelynek betartását korábban Ukrajna 

nemzetközi és kétoldalú egyezmények aláírásával vállalta - húzta alá a képviselő. 
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https://magyaridok.hu/belfold/brenzovics-laszlo-az-ukran-intezkedesek-gatoljak-a-beke-es-a-stabilitas-megteremteset-karpataljan-3564482/
https://magyaridok.hu/belfold/brenzovics-laszlo-az-ukran-intezkedesek-gatoljak-a-beke-es-a-stabilitas-megteremteset-karpataljan-3564482/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181010-zsigmond-barna-pal-az-europa-tanacs-fogadjon-el-jelentest-az-ukrajnai-kisebbseg-helyzeterol.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20181010-zsigmond-barna-pal-az-europa-tanacs-fogadjon-el-jelentest-az-ukrajnai-kisebbseg-helyzeterol.html
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Háromszék: a székely és a magyar zászlónak mennie kell, a német és az izraeli 
maradhat 
2018. október 10. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A Brassói Táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a székely, a magyar és a 

megyezászlót a Kovászna megyei önkormányzat tanácsterméből, de a velük együtt 

adományozott német, izraeli és amerikai zászló maradhat. A kedden kimondott ítéletről a 

felperes Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) alapító elnöke, Dan Tanasă 

számolt be blogján. A romániai bíróságok portálján közölt adatok szerint a táblabíróság 

elutasította Tamás Sándor megyei tanácselnök és a megyei önkormányzat fellebbezését a 

Kovászna megyei törvényszéknek a zászlók eltávolítását elrendelő júliusi ítélete ellen. 

 

Nem lesznek elbocsátások a tanügyben, újabb Popa-féle rendeletet írt felül a 
kormány 
2018. október 10. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Nem lesznek elbocsátások a tanügyben, ellenkezőleg, tizenegy megyében és Bukarestben 

növeljük az állások számát – jelentette ki a kormány szerdai ülésének sajtónyilvános részén 

Viorica Dăncilă miniszterelnök, hozzátéve: a kormány módosítani készül a közoktatásban 

biztosított posztok számának maximálásáról szóló rendeletet. Dăncilă tájékoztatása szerint a 

kormány olyan rendeletet készül elfogadni, amellyel növelik a közoktatásban dolgozók 

számát. A kormányfő hangsúlyozta, a tanfelügyelőségek részéről érkezett igénylések alapján 

összesen 1336 új állást hirdetnek meg 11 megyében és a fővárosban. 

 
Nem csak Erdélyben fektetnek be, Regátban is terjeszkednek a magyar 
vállalatok  
2018. október 10. – maszol.ro 

45 millió eurós befektetéssel épít gyárat Bukarest közelében a magyar Dunapack. A cég tavaly 

ősszel vásárolt meg egy 11,5 hektáros telket Bolintin-Deal községben. A 27 ezer 

négyzetméteres üzemben kezdetben 150 ember fog dolgozni, 2020-ig pedig a munkatársak 

száma 200-ra nő majd. Az alkalmazottakat a Dunapack sepsiszentgyörgyi gyárában fogják 

betanítani. A tervek szerint a termelés 2019 júniusában indul majd.  

 

Törvényalkotás is lehet abból, hogy Székelyföldön nem fognak kezet a nőkkel  
2018. október 10. – maszol.ro 

Gazdaságfejlesztő törvényekbe, programokba is kicsúcsosodhat az a nagyszabású 

genderkutatás Székelyföldön, amelynek ötletgazdája egy ott tevékenykedő budapesti női 

vállalkozó. Györgyei Szabó Magdolnában akkor fogalmazódott az igény, hogy megvizsgálja, 

miért nem mernek nagyot álmodni és vállalkozni a székelyföldi nők, amikor saját bőrén 

tapasztalta, hogy nem fognak vele kezet a férfiak.  

 
Négyszáz tagú székely kórus énekelt a Szent Péter-bazilikában  
2018. október 10. – MTI, maszol.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/haromszek-a-szekely-es-a-magyar-zaszlonak-mennie-kell-a-nemet-es-az-izraeli-maradhat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/haromszek-a-szekely-es-a-magyar-zaszlonak-mennie-kell-a-nemet-es-az-izraeli-maradhat
https://kronika.ro/belfold/nem-lesznek-elbocsatasok-a-tanugyben
https://kronika.ro/belfold/nem-lesznek-elbocsatasok-a-tanugyben
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/102827-nem-csak-erdelyben-fektetnek-be-regatban-is-terjeszkednek-a-magyar-vallalatok
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/102827-nem-csak-erdelyben-fektetnek-be-regatban-is-terjeszkednek-a-magyar-vallalatok
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/102827-nem-csak-erdelyben-fektetnek-be-regatban-is-terjeszkednek-a-magyar-vallalatok
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/102839-torvenyalkotas-is-lehet-abbol-hogy-szekelyfoldon-nem-fognak-kezet-a-n-kkel
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/102849-negyszaz-tagu-szekely-korus-enekelt-a-szent-peter-bazilikaban
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A felcsíki plébániák 400 tagú közös kórusa hétfőn a Szent Péter-bazilikában énekelt a 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából tartott magyar misén. A mise megemlékezett a 

csíkszentdomokosi születésű Márton Áron püspöki kinevezésének 80. évfordulójáról is, 

akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban van a Vatikánban. Ince Sándor karnagy 

vezényletével a népviseletbe öltözött kórus magyar egyházi énekekkel töltötte meg a bazilikát.  

 

Pénteken Bukarestben tárgyalják a Mikó-per ügyét  
2018. október 10. – transindex.ro 

A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék Bukarestben pénteken, október 12-én tárgyalja újra a 

Református Székely Mikó Kollégium restitúciójának az ügyét. A Brassói Ítélőtábla első fokon 

elutasította a restitúciós kérést, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) szerint anélkül, 

hogy az Egyházkerület jogi érveit érdemben tárgyalta, elemezte, határozatában egyáltalán 

megemlítette volna.  

 

Gyertyás tüntetés Csíkszeredában Beke Istvánért és Szőcs Zoltánért 
2018. október 10. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai börtön előtt gyertyás tüntetést szervez az Igazságot a politikai foglyoknak 

Facebook-közösség október 12-én, pénteken 20 órától. Mint a szervezők írják, századik napja, 

hogy bebörtönözték a terrorizmussal vádolt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, azonban még 

mindig nincs bírósági indoklás, hogy miért ítélték el. „Követeljük közösen, hogy a román 

állam járjon el jogszerűen és saját törvényeit betartva!” – olvasható a tüntetés felhívásában. 

 

Újabb sikerrel járt Dan Tanasă, ezúttal Csíkkozmáson 
2018. október 10. – szekelyhon.ro 

A megfogalmazott kéréseket teljesítették, így a székely szimbólumok és magyar feliratok 

eltávolításáért indított persorozatáról is ismert Dan Tanasă újabb, a csíkkozmási 

polgármester elleni keresete sikerrel járt. A per első tárgyalása egyben az utolsó is volt. 

 
Végre kiderülhet, hogy miért tartotta megfigyelés alatt Horváth Annát a SRI  
2018. október 10. – maszol.ro 

A legfelsőbb bíróság kezdeményezte Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester 

nemzetbiztonsági okokból végzett megfigyelése titkosításának a feloldását abban a perben, 

melyet befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával indított ellene a korrupcióellenes 

ügyészség (DNA). A legfelsőbb bíróság szerda este közölte honlapján döntéseit azokkal a 

kérésekkel kapcsolatban, amelyeket a vádlottak a másodfokú eljárás elindításakor 

fogalmaztak meg. A bíróság részben jóváhagyta, részben elutasította ezeket a kéréseket.  

 
Kató Béla püspök szerint kevés a remény a legfelsőbb bíróság pénteki 
tárgyalása előtt 
2018. október 11. – Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53139
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyas-tuntetes-csikszeredaban-beke-istvanert-es-szocs-zoltanert
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-sikerrel-jart-dan-tanas-ezuttal-csikkozmason
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-sikerrel-jart-dan-tanas-ezuttal-csikkozmason
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102863-vegre-kiderulhet-hogy-miert-tartotta-megfigyeles-alatt-horvath-annat-a-sri
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102863-vegre-kiderulhet-hogy-miert-tartotta-megfigyeles-alatt-horvath-annat-a-sri
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Pénteken tárgyalja a legfelsőbb bíróság a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épületének visszaszolgáltatására vonatkozó kérést. „Kötelességünk az utolsó pillanatig 

küzdeni, de kevés a remény arra, hogy nekünk ad igazat a román igazságszolgáltatás” – 

mondta el a Krónikának Kató Béla. Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke 

szerint a román állam teljesen levette a napirendről a visszaszolgáltatást. Az EREK arra kéri a 

híveket, hogy hordozzák imádságukban a pénteki tárgyalást. 

 
Megtalálták az Erőss-emléktábla darabjait 
2018. október 11. – Krónika 

Új emléktáblát álllítanak Erőss Zsolt tiszteletére a Békás-szorosban található Oltár-kőn, 

miután ismeretlen tettesek sarokcsiszolóval eltávolították a régi plakettet. A Hargita megyei 

hegyimentők – akik feljelentést tesznek – tegnap megtalálták a szikla aljában az emléktábla 

darabjait. A Neamţ megyei hatóságok tagadják, hogy közük lenne az ügyhöz. Székely 

hegyimentők szerint „értelmes hegyi ember ilyennel nem foglalkozik”. 

 

Népszerűtlenek az erdélyi szövetkezetek 
2018. október 11. – Krónika 

Miközben a különböző hazai és európai uniós pályázatok kiírásai a gazdák szövetkezési 

kedvét próbálja serkenteni, a végeredmény nem annyira látványos. Vannak ugyan 

sikertörténetek is, de a pályázati célból alakult legtöbb mezőgazdasági szövetkezet vegetál. 

Bár a két világháború közötti Erdélyben nagy hagyományai voltak a gazdák összefogásának, 

ezt az örökséget a rendszerváltás óta nehezen lehetett újjáéleszteni. Szakértők szerint a 

gazdákat csak a piac kényszerítő ereje tudja rávenni a szövetkezésre: ha terményeiket többé 

nem tudják eladni hagyományos módon, akkor rájönnek, hogy a szövetkezés az egyetlen 

megoldás. 

 
A szórvány krónikása – bemutatták Szucher Ervin új riportkötetét 
2018. október 11. – Krónika 

Huszonnégy riport és tucatnyi emberi történet az erdélyi magyar szórványsorsból – tömören 

így foglalható össze Szucher Ervin riportsorozatának Málladozó magyarságtudat címet viselő 

és a kolozsvári Világhírnév Kiadó által megjelentetett második kötete, amelyet kedd este 

mutattak be Marosvásárhelyen a Bernády-házban. A zsúfolásig megtelt terem a Krónika 

munkatársának népszerűségén túl azt is jelezte, hogy a téma iránt Székelyföldön is nagy az 

érdeklődés. 

 

Miért? Kérdezze Bugár Bélát! 
2018. október 10. – Ma7.sk 

Bugár Bélát bármiről kérdezhetjük, amire kíváncsiak vagyunk, készen áll a kérdéseinkre. 

Legalább is ezt hirdeti az országjáró beszélgetéseit népszerűsítő bejegyzéseiben, és ugyanezt 

mondta a minap az egyik legnagyobb közösségi hálón az egy órán át tartó online 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/miert-kerdezze-bugar-belat
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beszélgetésének megkezdése előtt is. A kérdések nagy része az államfővé választásának 

esélyeire vonatkozott, de megkérdezték tőle azt is, mit tenne köztársasági elnökként a 

nyugdíjasokért vagy a kisvállalkozókért, sőt azt is, hogy miről beszélgetett Kočnerrel a 

Maldív-szigeteken, vagy hogy tudott-e arról, hogy az R7-es nyomvonala véletlenül éppen ott 

halad majd keresztül, ahol ő előzőleg földeket vásárolt.  

 

Összetartozást kifejező gesztus a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja 
2018. október 10. – Ma7.sk 

Átadásra kerültek a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának ösztöndíjai a 

Mátyusföldön. A Galántai járásban idén 194 első osztályos tanuló vette át az egyszeri tízezer 

forintos stipendiumot. Az ünnepélyes ösztöndíjátadásra október 8-án a galántai Kodály 

Zoltán Alapiskolában került sor. A galántai intézményben még Diószeg, Feketenyék, 

Felsőszeli, Galánta, Hidaskürt, Kosút, Tallós, Vezekény, Vága, Vízkelet és Tallós elsőseinek 

képviselői vették át a borítékokat a Rákóczi Szövetség képviselőitől, akiket a Galánta és 

Vidéke Társulás (GaViT) elnöke, Horváth Adrián és programszervezője Horváth Judit kísért 

el. 

 

Településeink értékei 2019 – A pályázatra október végéig lehet jelentkezni 
2018. október 10. – Ma7.sk 

A Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadokkal, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Gazda Polgári Társulással közösen 

pályázatot hirdet Településeink értékei 2019 címen. A regisztráció határideje 2018. október 

30. A pályázatra a Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár Bizottságok, Csemadok 

szervezetek és polgári társulások jelentkezését várják a szervezők. A pályázat védnöke Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos elnöke. 

 

Minden jelölt egy élhető város kialakítását tervezi 
2018. október 10. – Ma7.sk 

Az MKP komáromi szervezete 14 képviselőjelölttel és Knirs Imre személyében saját 

polgármesterjelölttel méretteti meg magát a Felvidék fővárosában a november 10-i 

önkormányzati választásokon. Knirs Imre a Felvidék.ma kérésére elmondta, hogy a 

komáromiakkal együttműködve, velük karöltve, közösen szeretne egy korszerű, a szellemi és 

épített örökségére vigyázó, élhető várost kialakítani. Olyan várost, ahol jó élni, amelyre 

büszkék lehetnek, ahol a közösség gyarapodik, jól érzi magát, és tesz is a városért. 

„Szeretnénk, ha a már régóta kész terveink a képviselő-testületi üléseken zöld utat kapnának, 

szeretnénk például a komáromi parkoló rendszert polgárbaráttá tenni. Nagyon fontos 

feladatunk történelmi örökségünk ápolása, hasznosítása, amelyből nemcsak a város 

profitálhatna, hanem a régió vállalkozói is” – fejtette ki az MKP polgármesterjelöltje. 
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Megtartották a Vajdasági Magyar Közösséget Érintő Idegenforgalom Fejlesztési 
Stratégiájának első közvitáját Szabadkán 
2018. október 10. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Közösséget Érintő Idegenforgalom Fejlesztési Stratégiája a Prosperitati 

Alapítvány megbízásából készült. Három szakmai fórumot terveztek, az elsőt csütörtök 

délután tartották meg Szabadkán, a Szekeres László Alapítvány épületében. A Turisztikai 

stratégia szervesen kapcsolódik A Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és 

Gazdaságfejlesztési Stratégiához és a benne felvázolt általános terület- és gazdaságfejlesztési 

koncepcióhoz, annak tovább gondolásának is tekinthető, és kiemelten foglalkozik a turizmus 

ágazatával, annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség hasonló sikerrel használja ki 

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

 

Október 20-ig lehet jelentkezni az Európa Kollégiumba 
2018. október 10. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács kiírta és közzétette a második pályázati felhívását az Európa 

Kollégiumba való elhelyezés kapcsán a 2018-2019-es évre. Pályázhatnak azon természetes 

személyek, akik először nyertek felvételt Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli 

akkreditált szakfőiskolai vagy akadémiai alapképzés bármely évfolyamára, magyar nyelven 

végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve nyilatkoznak arról, hogy 

lediplomázásukat követően legalább három évig Szerbiában fognak dolgozni a képesítésük 

szerinti munkakörben, továbbá a lakóhelyük és az intézmény címe nem ugyanazon 

településen található. 

 

Kárpátaljai politikus: Ukrajnának betelepítéssel kellene megszüntetnie 
Beregszász magyar jellegét 
2018. október 10. – MTI, Mandinder.hu, Magyar Idők  

Az ukrán államnak fel kellene vásárolnia az áttelepült kárpátaljai magyarok üresen álló 

otthonait kelet-ukrajnai menekültek számára, aminek köszönhetően megszűnne Beregszász 

magyar jellege, és nem kellene katonaságot állomásoztatni a városban - javasolta Viktor 

Baloga, az ukrán parlament kárpátaljai képviselője, a Jedinij Centr (JC) párt elnöke az 

Ukrajinszka Pravda ukrán portálon szerdán megjelent cikkében. Írásában az oligarcha-

politikus a Kijev és Budapest közötti vitás kérdések megoldására tett javaslatokat, 

megjegyezve, hogy Ukrajnának abból kellene kiindulnia, hogy Magyarország és a határon túli 

magyar közösségek vesztesekként kerültek ki a korábban Romániával, Szlovákiával és 

Szerbiával folytatott hasonló polémiákból. Példaként Szlovákiát említette, ahol tiltott a kettős 

állampolgárság, és a magyar nyelv semmilyen kedvezményben nem részesül, miközben ott 

félmillió magyar él, míg Ukrajnában "mintegy" 100 ezer.  
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat nem vonhatja felelősségre a kettős 
állampolgárságú tisztviselőket 
2018. október 10. – MTI, Magyar Hírlap   

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nem vonhatja felelősségre a kettős állampolgárságú 

tisztviselőket - közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője, az UNIAN ukrán 

hírügynökséggel. A szóvivő kedd esti nyilatkozatát a Munkachevo.net hírportál is átvette 

szerdán. "Az ukrán törvények alapján nem vonhatók felelősségre a kettős állampolgárok" - 

mondta Hitljanszka azzal kapcsolatban, hogy a Mirotvorec (Béketeremtő) nacionalista ukrán 

szervezet hétfőn több mint 300 kárpátaljai ukrán-magyar kettős állampolgár tisztviselő és 

helyi önkormányzati képviselő személyes adatait tette közzé weboldalán. 

 
Kárpátalja nap Brüsszelben 
2018. október 10. – Kárpátalja 

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Brüsszelben a Kárpátalja nap, Bocskor 

Andrea fideszes európai parlamenti képviselő és a Balassi Intézet – Brüsszeli Magyar 

Nagykövetség Kulturális Szolgálatának közös szervezésében. A rendezvényt Bocskor Andrea 

és Kovács Tamás Iván belgiumi nagykövet nyitották meg. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) elnöke, valamint Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője is rövid beszéddel üdvözölte a 

jelenlévőket.  

 

Mit üzen ma nekünk Bethlen Gábor? 
2018. október 10. – Kárpátalja 

Miközben bizonyos ukrán politikai erők mindent megtesznek a magyar–ukrán viszony 

megmérgezéséért, addig a Huszton 2013 óta megtartott Bethlen-napok azt bizonyítják, hogy 

különböző nemzetiségű, nyelvű, kultúrájú (de a közös keresztény kultúrkörbe tartozó) 

emberek békésen is tudnak egymás mellett élni, ha tisztelik egymást. 

 
Megemlékezés az 1944. október 9-ei bombatámadásban elesett áldozatokról 
2018. október 10. – Kárpátalja 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának szervezésében az 1944. október 9-ei tragikus légi 

bombatámadásban elesett magyar honvédekről és civil áldozatokról emlékeztek meg a 

beregszászi temető honvédparcellájánál október 9-én délelőtt. Szilágyi Mátyás beregszászi 

magyar főkonzul elmondta, hogy napjainkban a nemzet háborús áldozataira mindenhol 

méltó módon, a nemzeti kegyelet méltóságával emlékeznek. 

 
 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://magyarhirlap.hu/cikk/130705/Az_SZBU_nem_vonhatja_felelossegre_a_kettos_allampolgarokat
http://magyarhirlap.hu/cikk/130705/Az_SZBU_nem_vonhatja_felelossegre_a_kettos_allampolgarokat
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/karpatalja-nap-brusszelben/
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/10/mit-uzen-ma-nekunk-bethlen-gabor
http://karpataljalap.net/?q=node/41391


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 11. 
9 

„A szabadságharc a kiegyezésben hozta meg eredményeit”  
2018. október 10. – Népújság  

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a múlt pénteken a Bánffy Központban 

tartott megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Göncz László történész, író 

és Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Zala Megyei és Városi Könyvtár igazgatója az 

1849. október 6-ai megtorlás előzményeiről és következményeiről szólt, kitérve a megtorlás 

helyi vonatkozásaira is. A Bánffy Központ kávézójában szép számban egybegyűlt közönséget 

Soós Mihály, az MNMI igazgatója, illetve Varga Edit, az MMÖNK alelnöke köszöntötte, 

kitérve a muravidéki megemlékezés ljubljanai, illetve aradi vonatkozásaira, majd az előadók a 

megtorlásról szóló első ismereteikkel, személyes emlékekkel vezették fel előadásukat. 

 

A jó szomszédság nagy kincs 
2018. október 10. – Népújság  

Pártosfalva és Magyarszombatfa már hagyományosan évente megtartja azt a találkozót, ami 

leginkább a polgárokat kapcsolja össze. Egy rövid kultúrműsor, néhány kedves gondolat a 

szervezőktől, majd a fő program a társalgás, a kapcsolatok ápolása. A szervező és vendéglátó 

idén a Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület volt, de a magyarszombatfai 

önkormányzat is részt vett az előkészületekben.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. október 10. – Kossuth Rádió 

 

Kelemen Hunor: Új törvényes keretre lenne szükség 

A romániai magyar kisebbség már megszerzett jogainak csorbítására irányuló törekvéseket 

csak politikai úton lehet „leszerelni” – jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetsége 

elnöke a nemzeti gyásznapon tartott aradi sajtótájékoztatóján. Új törvényes keretre lenne 

szükség, mert az anyanyelv-használatról, a magyar nemzeti jelképek és közösségi 

szimbólumok használatáról 2001 óta törvény rendelkezik, ám Kelemen Hunor szerint ezt 

különbözőképpen értelmezik, és gyakran kettős mércét használnak az alkalmazásakor.  
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Beregszászon került sor a kárpátaljai civil szervezetek kerekasztal 

megbeszélésére 

Beregszászon került sor a kárpátaljai civil szervezetek kerekasztal megbeszélésére, ahol szép 

számmal képviselték magukat a már működő és a még alakulóban levő egyesületek. Dobsa 

István a KMKSZ ifjúsági szervezetének elnöke előadásában elmondta, hogy a jelenlegi, 

biztatónak nem mondható ukrajnai helyzetben is bízik abban, hogy mind a civil 

szervezeteknek, mind a helyi magyarságnak igenis van jövője Kárpátalján. Elsőként őt hallják 

Iváncsik Attila összeállításában. 

 

15 éves a temesvári START 

És még mindig a civilekről szólunk, de már Erdélyből. Szombaton ünnepelte fennállásának 

15. évfordulóját a temesvári START Tanácsadó és Továbbképző Iroda. Lehőcz László az 

indulás felidézésére és a másfél évtized mérlegének megvonására kérte Magyari Sára elnököt. 

 

Rozsnyón gondot jelent a kisebbségi nyelv használata 

A nyelvhatár szélére sodródott felvidéki kisvárosban, Rozsnyón, ahol húsz százalékra 

csökkent a magyarok aránya, a törvényi garancia ellenére gondot jelent a kisebbségi nyelv 

használata. A rozsnyói önkormányzat erejét is meghaladta a kétnyelvűség. A négy éves 

önkormányzati ciklust lezáró testületi ülésen, lekerült a tárgyalási pontok közül a kétnyelvű 

szlovák magyar utcanevek és más közterületek elnevezésére vonatkozó általános városi 

szabályrendelet elfogadása. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elkészült magyar 

utcanévtáblák is kifogásolhatók. 

 

Édes Nap Erzsébetlakon 

Erzsébetlakon immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a helyi Nők Klubja a többi 

falusi szervezettel karöltve az Édes Napot, amely idén minden korábbi résztvevő és látogató 

számot felülmúlt. A versenyzők száma is tetőzött, ugyanis harminc női szervezet és klub 

nevezett nemcsak a környező falvakból, hanem távolabbról, Vajdaság minden tájáról. Minden 

csoport hozta a településük közkedvelt házi, hagyományos süteményeit, a nagyanyáink 

receptjei szerint elkészítetteket. A szervezők nem titkolt szándéka az volt, hogy a 

háziasszonyok előkerítsék a régi szakácskönyveket, és azokból készítsenek kalácsokat. 

Kónya Kovács Otília kóstolóját halljuk. 

 

IV. Őszi Zsidó Kulturális fesztivál Szabadkán 

A IV. Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál keretében kedd este Szabadkán megtartották az 

ugyancsak negyedik kántorkoncertet, amit idén már háromszor-négyszer annyian 

követhettek mint tavaly, köszönve annak, hogy új helyszínen, a magyar kormány 
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támogatásával felújított szabadkai zsinagógában rendezték meg. A Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa és a Szabadkai Zsidó Hitközség segítségével létrejött hangverseny fellépői 

ismert budapesti kántorok voltak. A programban zömében hagyományos zsidó dallamok 

szerepeltek, de néhány örökzöld szerzemény is helyet kapott, zsidó dalszerzők művei. 

Elsőként a koncert szervezőit, annak megálmodóit, Babity János szabadkai magyar főkonzult 

és Szabados Róbertet, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökét kérdezi Németh 

Ernő. 

 

 

 

 

 


