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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó: megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika 
2018. október 11. – MTI, Híradó, Webrádió, kormany.hu, PestiSrácok, 888.hu, karpatalja.ma, 

Magyar Idők, Lokál, Echo TV, Hír TV 

Megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerint, aki csütörtökön a kérdésről egyeztet a NATO főtitkárhelyettesével és 

telefonon tájékoztatja az Egyesült Államok külügyminisztériumát. A külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön egy budapesti sajtóeseményt követően hangsúlyozta, hogy a 

kárpátaljai magyarok továbbra is mindenben számíthatnak az anyaországra. Az ukrán 

döntéshozók - mint fogalmazott - "a legsötétebb diktatúrákat idéző javaslatokat" emlegetnek, 

amikor ukránok betelepítésével akarják Beregszász etnikai összetételét megváltoztatni és az 

ott élő magyarok arányát tovább csökkenteni. A leginkább megdöbbentőnek azonban azt 

nevezte, hogy a szomszédos ország kormánya sem ezt nem ítélte el, sem az ellen nem 

tiltakozott, hogy az ukrán parlament honlapján közzétett petíció a kárpátaljai magyarok 

deportálását említi. A kijevi parlament összejátszik azokkal a szélsőségesekkel, akik 

nyilvánosságra hozták több száz kárpátaljai magyar adatait, hiszen a kettős állampolgárok 

azonosítása nyilvános adatbázisok alapján lehetetlen - fogalmazott.     Szijjártó Péter közölte, 

hogy a kárpátaljaiakat érintő ukrán döntésekre nincs észszerű magyarázat, a helyi magyar 

kisebbség jogainak visszaszerzése érdekében a "nemzetközi politika minden eszközét" föl kell 

használni.    

 

Szijjártó: hazugság, hogy az ukrán államnak nincs köze a kettős állampolgárokat 
listázó honlaphoz 
2018. október 11. – MTI, Origo, 888.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, HVG, 

ATV  

Hazugság, hogy az ukrán államnak nincs köze a feltételezett ukrán-magyar kettős 

állampolgárokat listázó honlaphoz - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.  Szijjártó Pétert a Mirotrovec 

elnevezésű szélsőséges ukrán honlap listájával kapcsolatban kérdezték, amelyen már 

háromszáz olyan kárpátaljai magyar állami vagy önkormányzati tisztviselő adatai 

szerepelnek, akikről azt állítják, hogy kettős állampolgárok. A miniszter elmondta: olyan 

személyes adatok kerültek fel a honlapra, amelyek nyilvános forrásokból nem érhetőek el, 

kizárólag titkosszolgálati, kormányzati forrásból. Ráadásul a szélsőséges honlapot működtető 

NGO egyik vezetője az ukrán titkosszolgálatnál dolgozott korábban - tette hozzá a miniszter, 

megjegyezve, hogy a honlapot üzemeltető mozgalom elindítója jelenleg is az ukrán kormány 

alkalmazásában áll. 
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Csíkszentsimonban átadták a Szent László Lovardát 
2018. október 11. – MTI, Híradó, Gondola, Magyar Idők, maszol.ro, szekelyhon.ro,  

Csíkszentsimonban csütörtök este átadták a Szent László Lovardát, amelyet a külhoni 

szakképzés éve keretében kapott támogatásból épített a Szent Ferenc Alapítvány. Az avató 

ünnepségen Süli János, a paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Borboly Csaba, a Hargita 

megyei önkormányzat elnöke mondott beszédet. Mellettük sok olyan erdélyi vendég is részt 

vett az eseményen, akik lótartással, lótenyésztéssel, lovas oktatással foglalkoznak. A fedeles 

lovarda és a fedeles körkarám felépítését a magyar állam 2016-ban és 2017-ben összesen 25 

millió forinttal támogatta.  Az esemény után Potápi Árpád János államtitkár az MTI-nek 

elmondta, a Böjte Csaba szerzetes által létrehozott csíkszentsimoni otthonban nevelt 

gyermekek lótartással is foglalkoznak. Ehhez a foglalkozáshoz teremt megfelelő 

körülményeket a felépített létesítmény.  "A szülőföldön való boldoguláshoz nagyon fontos, 

hogy megfelelő szakmával rendelkezzünk. Az identitásunkhoz hozzátartozik a lószeretet, a 

lovas oktatás, hiszen lovas nemzet vagyunk. Ezeket a dolgokat vissza kell tanulni" - 

fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: azt reméli, hogy a létesítmény a székelyföldi 

lovassportok megerősödését is szolgálja majd.  

 

Grezsa: minden magyarnak fontos tudnia, hogy számít az anyaországnak 
2018. október 11. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Demokrata, Magyar Szó, Pannon RTV, 

Echo TV, Propeller 

Minden magyarnak, bárhol is éljen a Kárpát-medencében, fontos tudnia, hogy számít 

Magyarországnak - mondta a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért felelős miniszteri biztos csütörtökön a Dél-Bánságban, egy óvoda átadásán 

újságíróknak. Grezsa István arról beszélt, hogy például Ürményházán (Jermenovci), a magyar 

szórványban, egyre távolabb a történelmi Magyarország középpontjától kettős üzenete van az 

óvodai szórványközpont átadásának. Egyrészt az - folytatta -, hogy az ürményházi magyarság 

maga mögött tudhat egy gyarapodó, erős Magyarországot, egyúttal magát is meg kell 

szerveznie, hogy megmaradjon a magyar szó és kultúra. Úgy fogalmazott: a másik üzenet a 

nem magyar közösségeknek szól, hiszen Ürményháza egy soknemzetiségű és békében élő 

közösség. Grezsa István szerint a nem magyaroknak az az üzenet, hogy Magyarország 

békejobbját nyújtja minden Kárpát-medencei népnek azért, hogy "közösen építsük fel azt az 

új Közép-Kelet-Európát, amelyet egykor, történelmünk folyamán, sok évszázadon keresztül a 

magyar királyság jelentett". 

 

Magyar jogászok próbálnak tenni Beke István és Szőcs Zoltán kiszabadításáért 
2018. október 11. – MTI, Webrádió, Erdély.ma, Transindex, maszol.ro,  

Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be 

Lomnici Zoltán korább legfelsőbb bírósági elnök és Bajkai István fideszes országgyűlési 

képviselő, hogy a jog és a nyilvánosság eszközeivel próbálnak tenni a terrorizmus vádjával 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáért. Amint elmondták, pénteken a 

csíkszeredai börtönben látogatják meg az öt-öt évre elítélt két székelyföldi férfit. Az Emberi 
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Méltóság Tanácsa jogvédő szervezetet vezető Lomnici Zoltán úgy vélte: politikai fogolynak 

kell tekinteni a két székely elítéltet, hiszen az eljárási szabályokat megsértve, bizonyítékok 

nélkül ítélték el őket, úgy, hogy védőiknek nem adtak lehetőséget arra, hogy felkészüljenek az 

ítélethirdetés napján megváltoztatott vádak elleni védekezésre. Szerinte az ítélettel a román 

centenárium évében az erdélyi magyarságnak akart üzenni a román államhatalom. Lomnici 

Zoltán fontosnak tartja annak felmutatását, hogy a magyar nemzet egységes. Ha a nemzet 

bármely tagját sérelem éri, ezt nem hagyja szó nélkül sem az állami, sem a civil szféra. Orbán 

Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédét idézve kijelentette, hogy a politikának és a civil 

szférának is van teendője ebben az ügyben.  

 
 

Decemberben szavaz az Európai Parlament a magyar képviselők által 
kidolgozott kisebbségi keretszabályozásról 
2018. október 11. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A kisebbségek védelméről szóló eddigi legátfogóbb jelentését fogadta el szerdán az Európai 

Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE). Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselő szerint a szaktestület jelentése számos olyan problémában sürget 

előrelépést, amelyekkel a romániai magyar közösség is nap mint nap szembesül. Legnagyobb 

hozadéka lehet, hogy egyértelműen megfogalmazza egy európai kisebbségvédelmi 

keretszabályozás felállításának szükségességét. „Nagyon sok módosító javaslatunk került bele 

ebbe a dokumentumba. Olyan érveket, problémákat és megoldási javaslatokat sikerült 

elfogadtatnunk a szakbizottságban, amelyeket évek óta képviselünk az európai porondon, és 

amelyek rendkívül fontosak a romániai magyarságnak” – összegezte Sógor Csaba az 

elfogadott dokumentum jelentőségét az RMDSZ hírlevele szerint. 

 

Okos települések – okos Erdély: idén is megtartják a MIÉRT Akadémiát  
2018. október 11. – maszol.ro, Erdély Ma 

Külföldi és hazai előadókat egyaránt várnak a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) szokásos 

püspökfürdői akadémiájára, hangzott el Oltean Csongor MIÉRT-elnök és Tőtős Áron 

főszervező, ügyvezető alelnök közös nagyváradi sajtótájékoztatóján. Utóbbi a Romániai 

Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) Bihar megyei vezetője, a 

szervezet az RMDSZ-el, a Kós Károly Akadémiával és a Wilfried Martens Európai 

Tanulmányok Központtal támogatja a 2001 óta évente megszervezett MIÉRT Akadémiát.  

 

Porcsalmi: ma az RMDSZ-en belül többen támogatják a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot, mint egy éve  
2018. október 11. – transindex.ro 

A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozóan az elmúlt évek során több törvénytervezet is 

született. Az egyik legutóbbit az Országos Diszkriminációellenes Tanács szakértői csoportja 

dolgozta ki, amely a heteroszexuális párok mellett az azonos nemű pároknak is lehetőséget 
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biztosít ahhoz, hogy a törvény által elismert élettársi viszonyban éljenek. Ezzel kapcsolatos 

törvénytervezetet nyújt be Victor Negrescu európai ügyekért felelős miniszter is, aki szerint a 

bejegyzett élettársi kapcsolatnak el kell különülnie a házasság intézményétől. A tervezet 

egyaránt vonatkozni fog a heteroszexuális és homoszexuális párokra is. Porcsalmi Bálint, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke a törvénytervezetekkel kapcsolatban a Transindexnek elmondta, 

egyetért a kezdeményezésekkel, és annak ellenére, hogy a múlt év során is volt próbálkozás 

arra a parlamentben, hogy rendezzék ezeket a vitás kérdéseket, az RMDSZ-es honatyák 

többsége akkor nem tartotta ezeket időszerűnek, ezért nem is támogatták a 

kezdeményezéseket.  

 

Ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést az összetört emléktábla ügyében a 
hegyimentők 
2018. október 11. – szekelyhon.ro 

Ismeretlen tettesek letörték azt az emléktáblát, amelyet a Békás-szorosban levő Oltár-kő 

tetején állítottak Erőss Zsolt hegymászó emlékére. A gránittábla darabjait megtalálták, 

ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek – jelezte Fekete Örs, a Hargita megyei hegyimentő-

szolgálat vezetője. 

 
Lefújták a gyertyás tüntetést: súlyos büntetésekkel riogatták a csíki hatóságok 
Beke István és Szőcs Zoltán támogatóit 
2018. október 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

A terrorista akciók támogatását tiltó törvény súlyos büntetései tudatában a kezdeményezők 

elhalasztották a Csíkszeredába tervezett pénteki gyertyás figyelemfelkeltő megmozdulás 

megszervezését, ám jelezték: nem adják fel, tovább küzdenek a bebörtönzött fiatalok igazáért. 

„Jelezték a hatóságok, a csendőrség és a rendőrség, hogy ha megtartjuk ezt a tüntetést, akkor 

ez megfelelne annak, hogy kiállunk a terrorista akciók mellett – indokolta meg a tervezett 

figyelemfelkeltő akció elhalasztását Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke a 

csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyet a csíkszeredai börtön közelében tartottak. Hozzátette, a 

tüntetés elmaradása ellenére nem adják fel az ügyet, továbbra is követelik, hogy a bíróság 

közölje az indoklást, miért ítélték el Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. 

 
Kulcsár-Terza József diplomáciai botrányt és kettős mércét kiált a zászlós ítélet 
miatt 
2018. október 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

Diplomáciai botrány, hogy a brassói táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a 

Kovászna Megyei Tanács díszterméből a székely és a magyar zászlót, miközben a velük 

„csomagban” adományozott német, izraeli és amerikai zászló maradhat – mondta el 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki 

elnöke. A parlamenti képviselő rámutatott, ez már több mint kettős mérce: szerinte 

egyértelműen a magyarság ellen irányul a bírósági döntés. Emlékeztetett, 2016 
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novemberében egyszerre adományozta a zászlókat a megyei önkormányzatnak, a bíróság 

mégis durva igazságtalanságot követett el, kettős mércét alkalmazott. 

 

Egy éve működik az Iskolai Szolgáltató Központ Dunaszerdahelyen 
2018. október 11. – Ma7.sk 

Szerda délután az Iskolai Szolgáltató Központ egyéves működése alkalmából ünnepi 

rendezvényen mondtak köszönetet a városi óvodák alkalmazottjainak a dunaszerdahelyi 

Üzleti és Tájékoztatási Központban. Az ünnepi rendezvény Szabó Manyi, a Rivalda Színház 

színészének szavalatával indult, majd Szabó Dezső, az Iskolai Szolgáltató Központ igazgatója 

üdvözölte a megtelt konferenciateremben helyet foglaló óvodai alkalmazottakat. Röviden 

vázolta közös tevékenységük első évének kihívásait, s egyúttal köszönetet mondott azon 

munkáért, amivel gyermekeink oktatásán, nevelésén dolgoznak.  

 

Lecserélődött az SZMPSZ területi választmányának vezetősége 
2018. október 11. – Ma7.sk 

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 

Galánta-Vágsellye Területi Választmánya. Szetyinszky Veronika több évtizedes áldozatos 

vezetői munka után lemondott az elnökségről. Az alapszervezetek jelenlevő képviselői titkos 

szavazással választották meg az új elnököt, alelnököt és pénztárost majd az országos elnöki és 

alelnöki posztra is leadták a jelöléseket. 

 

Határ menti szlovák és magyar múzeumok találkozója lesz Szobon 
2018. október 11. – MTI, bumm.sk 

Pénteken rendezik meg Szobon a határ menti múzeumok találkozóját, amelyen magyar és 

szlovák intézmények képviselői mutatják be tevékenységüket. A szervezők közlése szerint a 

szobi Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény által életre hívott rendezvényen a 

Dunakanyar és a Börzsöny-vidék, valamint a határ túlsó oldalán e vidékkel szemben fekvő, a 

magyar vendégeket anyanyelvükön fogadni képes múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek, 

magángyűjtemények, tájházak munkatársai vesznek részt.  

 

A Nemzeti Kulturális Alap 25. születésnapjának programja az Ung-vidéken 
2018. október 11. – Felvidék Ma 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) az idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az 

alkalomból az intézmény szeptember 23. és október 17. között rendezi meg a „25 év, 25 nap, 

25 esemény” című programsorozatát, melynek során az NKA szerteágazó tevékenységével és 

eredményeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők az ország számos pontján és a határon túli 

területeken is. A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint 

hazai és határon túli terjesztésének támogatása céljából létrehozott intézmény tizenhét 

állandó és három ideiglenes kollégiumot működtet. 
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https://ma7.sk/tajaink/egy-eve-mukodik-az-iskolai-szolgaltato-kozpont-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/tajaink/lecserelodott-az-szmpsz-teruleti-valasztmanyanak-vezetosege
https://www.bumm.sk/regio/2018/10/11/hatar-menti-szlovak-es-magyar-muzeumok-talalkozoja-lesz-szobon
https://felvidek.ma/2018/10/a-nemzeti-kulturalis-alap-25-szuletesnapjanak-programja-az-ung-videken/
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A nemzetiségi színházak jogállásának megváltozása precedensnek tekinthető 
2018. október 11. – Új Szó 

A Híd párt tudatosítja, hogy a módosító javaslatot, melyet három képviselője dolgozott ki, és 

amelynek értelmében a nemzetiségi színházak a megye fennhatósága alól állami fennhatóság 

alá kerülnének, egyesek precedensnek tekinthetik a megyei önkormányzatok hatáskörének 

csökkentésére. A párt az önkormányzatiság elvét a demokratikus rendszer egyik legfontosabb 

alappillérének tekinti Szlovákiában, és teljes mértékben támogatja a regionális 

önkormányzatokat, mint a régiófejlesztés pótolhatatlan zálogait. Erről Debnár Klára, a Híd 

koalíciós párt szóvivője tájékoztatott szerdán.  

 

Újabb kitüntetések Nagyszombat megyében 
2018. október 11. – Körkép 

A megye önkormányzata kitüntetésben részesítette a régió híres személyeit, csoportjait. Ezt 

az elismerést 2007-től olyanok kapják, akik kiemelkedő képzőművészeti tehetséggel 

rendelkeznek, valamint jelentős eredményeket értek el a sport, tudomány, technika, 

publicisztika, közszolgálat vagy egyéb területeken. A díjazottak kiválasztásába javaslataikkal a 

polgárok is beleszólhattak. Nagyszombat Megye Önkormányzati Díjához (Cena TTSK) 

magánszemélyek részére 335 euró, csoportoknak pedig 1000 euró pénzösszeg is járul. 

 

Grezsa István Nagybecskereken két óvodában is látogatást tett 
2018. október 11. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

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

felelős miniszteri biztos Nagybecskereken zárta a délvidéki körút első napját, a körút során 

összesen tíz helyszínen tekinti meg a beruházásokat, a felújításokat az óvodákban. Az óvodai 

fejlesztések egyébként a Magyar Kormány Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős 

államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósultak meg, a beruházások 

lebonyolítását pedig a Magyar Nemzeti Tanács koordinálta. 

 

A szokásainkat, hagyományainkat ápolni éppoly fontos, mint magyar nyelven 
tanulni 
2018. október 11. – Pannon RTV 

A VMMSZ és a VMMI munkásságát és céljait ismertették azon a kerekasztal beszélgetésen, 

amelyen a dél-bácskai művelődési egyesületek és civil szervezetek képviselői vettek részt. 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

munkásságát és céljait isemertették azon a kerekasztalbeszélgetésen, amelyen a dél-bácskai 

művelődési egyesületek és civil szervezetek képviselői vettek részt tegnap este az Európa 

Kollégiumban. 
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https://ujszo.com/kozelet/hid-a-nemzetisegi-szinhazak-jogallasanak-megvaltozasa-precedensnek-tekintheto
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/10/11/ujabb-kituntetesek-nagyszombat-megyeben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22869/Grezsa-Istvan-Nagybecskereken-ket-ovodaban-is-latogatast-tett.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szokasainkat-hagyomanyainkat-apolni-eppoly-fontos-mint-magyar-nyelven-tanulni
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szokasainkat-hagyomanyainkat-apolni-eppoly-fontos-mint-magyar-nyelven-tanulni
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szokasainkat-hagyomanyainkat-apolni-eppoly-fontos-mint-magyar-nyelven-tanulni
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A Mirotvorec azt állítja, hogy orosz titkosszolgálatoktól lopta el a magyar 
útlevelek adatbázisát 
2018. október 11. – MTI, Index, Magyar Hírlap   

Az ukrán-magyar kettős állampolgárok személyes adatait a weboldalán közlő Mirotvorec 

(Béketeremtő) nacionalista ukrán szervezet azt állítja, hogy az orosz titkosszolgálatoktól lopta 

el a magyar útlevelek teljes adatbázisát, amely tartalmazza a magyar úti okmánnyal 

rendelkező kettős állampolgárságú kárpátaljai lakosok adatait. A Mirotvorec honlapján 

csütörtökön azt közölte, hogy birtokában van a magyar útlevelek teljes adatbázisa 2015-ig 

bezárólag, mivel az adatokat abban az évben lopta el az orosz titkosszolgálatoktól, amelyek 

szerinte nagyon aktívan tevékenykednek Magyarországon. A nehézséget az ukrán 

állampolgárok kiválogatása és a kárpátaljai ukrán tisztviselők listájával történő összevetése 

jelenti - olvasható a weboldalon, amely szerint ehhez sikerült kidolgozni a megfelelő módszert 

és szűrőket. 

 
Adj te is egy játékot! – gyűjtést szervez a Pest Megyei Fidelitas a tiszabökényi, 
fogyatékkal élő gyermekeket nevelő napközis otthon részére 
2018. október 11. – karpatalja.ma 

Első alkalommal hirdeti meg az Adj te is egy játékot! adománygyűjtő akcióját a Pest Megyei 

Fidelitas ifjúsági szervezet. A felajánlásokat a jövő év januárjában megnyíló tiszabökényi, 

fogyatékkal élő gyermekeket nevelő napközis otthon részére szeretnék eljuttatni azzal a céllal, 

hogy az ott tanuló gyermekek játszani tudjanak. Az adományok lehetnek különféle játékok, 

plüssállatok, gyermekkönyvek. 

 

Beregújfaluba is megérkezett a tanszercsomag 
2018. október 11. – Kárpátalja 

A Beregújfalui Általános Iskola elsősei is átvehették a számukra összeállított 

tanszercsomagokat, amelyeket a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) jóvoltából, illetve a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. és a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány támogatásával minden évben 

megkapnak a kárpátaljai magyar tannyelvű intézmények kisdiákjai. 

 

Újra indulnak a nyelvtanfolyamok 
2018. október 11. – Kárpátalja 

2018. október 6-án ismét megkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központja által szervezett nyelvtanfolyamok, amelyek segítségével az idegen 

nyelvet tanulni vágyók bővíthetik ismereteiket, ezzel is növelve a munkaerőpiacon való 

boldogulásuk esélyeit.  Az oktatás első napján Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ 

vezetője köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozta, hogy a nyelvtudás hozzásegít az életben 

való boldoguláshoz, emberi kapcsolatok kialakításához és megtartásához: egyszóval ahhoz, 

hogy igazán élvezni tudjuk az életet. Továbbá tájékoztatta a tanfolyamok szabályzatáról a 

jelentkezőket, akik az eligazítás és szintfelmérő tesztírás után elkezdhették a foglalkozásokat. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/130854/A_Mirotvorec_azt_allitja_hogy_orosz_titkosszolgalatoktol_lopta_el_a_magyar_utlevelek_adatbazisat
http://magyarhirlap.hu/cikk/130854/A_Mirotvorec_azt_allitja_hogy_orosz_titkosszolgalatoktol_lopta_el_a_magyar_utlevelek_adatbazisat
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/adj-te-is-egy-jatekot-gyujtest-szervez-a-pest-megyei-fidelitas-a-tiszabokenyi-fogyatekkal-elo-gyermekeket-nevelo-napkozis-otthon-reszere/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/adj-te-is-egy-jatekot-gyujtest-szervez-a-pest-megyei-fidelitas-a-tiszabokenyi-fogyatekkal-elo-gyermekeket-nevelo-napkozis-otthon-reszere/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/adj-te-is-egy-jatekot-gyujtest-szervez-a-pest-megyei-fidelitas-a-tiszabokenyi-fogyatekkal-elo-gyermekeket-nevelo-napkozis-otthon-reszere/
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/11/beregujfaluba-megerkezett-tanszercsomag
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/11/ujra-indulnak-nyelvtanfolyamok
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Egy délután Mátyás királyról Bécsben 
2018. október 11. – volksgruppen.orf.at  

Mátyás király korát idézik meg október 13-án délután ausztriai magyar kulturális egyesületek 

Bécsben. A Mariahilferstrassén található Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális 

Központban zene, kézművesség és egy páncélos vitéz várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 

gyerekeket már 16 órától képzművesek hívják foglalkozásukra, 17 órától pedig Csernik Pál 

Szende székely lábbábos és mesemondó bűvöli majd el a kicsiket, ismertette a programot 

Kilyénfalvi Gábor, a társszervező Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület művészeti vezetője.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2018. október 11. – Echo TV 

 

Ukrajnában már nemcsak zaklatják a magyar értelmiségieket a határátkelőkön, de az egyik 

szélsőséges és soviniszta ukrán weboldal listázni is kezdte azokat a kárpátaljai magyarokat, 

akiket az állam ellenségeinek vél. 

 

Több. magyar állami támogatással felújított intézményt adott át a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár Beregszászon. Potápi Árpád János az avatóünnepségeken arról beszélt, hogy a 

feszült magyar-ukrán viszony nem befolyásolja a magyar kormány kárpátaljai 

támogatáspolitikáját.  

 

A jelenleg hatályban lévő romániai alaptörvényben a családot, a házastársak fogalommal 

magyarázzák meg. A hétvégén megtartott népszavazás sikeressége esetén ezt módosították 

volna az alkotmányban úgy, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul.  

 

Túracipőben az összetartozásért. Ezzel a mottóval szervezett kirándulást Kárpátaljára a 

Rákóczi Szövetség. A háromnapos kiruccanásra anyaországi és külhoni területekről is 

érkeztek iskolások és tanárok.  
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2941150/
https://www.echotv.hu/videok/2018/10/11/kitekinto/4957
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Határok nélkül 

2018. október 11. – Kossuth Rádió 

 

A román karhatalmi szervek betiltották a terrorizmus vádjával elítélt 

kézdivásárhelyi fiatalok melletti tüntetést 

A román karhatalmi szervek betiltották a terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyi fiatalok 

melletti tüntetést. Azzal indokolták, hogy a terrorista eszméket pártolják azok, akik nyíltan 

kiállnak a két fiatalember mellett.  

 

Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével találkozott Brenzovics 

László 

Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével találkozott Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlamenti képviselőjő 

Brüsszelben. A politikus a kárpátaljai magyarságot érő atrocitásokat emelte ki a találkozón, 

mint fogalmazott: a nemzetiségek ellen elfogadott ukrán intézkedések gátolják a béke és a 

stabilitás megteremtését Kárpátalján.  

 

A mirotvorec, vagyis béketeremtő nevű szélsőséges ukrán honlap ma újabb 150 

névvel bővítette uszító listáját 

A mirotvorec, vagyis béketeremtő nevű szélsőséges ukrán honlap ma újabb 150 névvel 

bővítette uszító listáját, így 3 hét alatt már 500 kárpátaljai magyar-ukrán kettős állampolgár 

adatait hozta nyilvánosságra - törvénytelen módon, a lakcímüket és magyar útlevelük számát 

is közölve. Balogh Oszkár, a csapi városi tanács KMKSZ frakciójának vezetője is felkerült a 

listára. Felháborítónak tartja, hogy bűnözőnek titulálják, és Ukrajna ellenségeiként állítják 

be, veszélybe sodorva ezzel a biztonságát. 

 

Újratárgyalják a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium 

restitúciójának az ügyét 

A romániai Legfelső Semmítő- és Ítélőszék Bukarestben pénteken tárgyalja újra a 

sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium restitúciójának az ügyét. A Székely 

Mikó kollégium visszaállamosítása, az erdélyi restitúciós eljárások, perek, állatorvosi lova. 

 

A Kisebbségi Jogi Intézet és a Veritas Történetkutató intézet közös 

rendezésében konferenciát tartottak az erdélyi restitúciós ügyekről 

A Kisebbségi Jogi Intézet és a Veritas Történetkutató intézet közös rendezésében 

konferenciát tartottak Ingatlanok restitúciója és visszaállamosítás Erdélyben a jogállamiság 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-11_18-02-00&enddate=2018-10-11_18-40-00&ch=mr1
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és az uniós jog jegyében címmel. A budapesti tanácskozáson elhangzottak jogtörténeti, 

jogérvényesítési előadások, de konkrét eljárásokról is beszámoltak a szakemberek. A 

Kisebbségi Jogi Intézet ezzel egy szakmai fórumot akart biztosítani az Európai Bizottsághoz 

beadandó peticiójukhoz, amit az év végén szándékoznak benyújtani. 

 

A november 4-i nemzeti tanácsi választások bojkottjára szólít fel a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége 

Nem indít listát és a november 4-i nemzeti tanácsi választások bojkottjára szólít fel a 

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. Tari István meg a VMDK listáját vezette volna 

a szerbiai kisebbségi önkormányzati választásokon. A politikus azonban úgy véli, nincs meg a 

feltétele a tisztességes és szabad választásoknak. Álláspontját a párt elnöksége és tanácsa is 

elfogadta szerda esti ülésén. Tari Istvánt Németh Ernő kérdezte a döntés hátteréről telefonon. 

 

Orosz Csabát jelöli pártja, a Magyar Közösség Pártja Somorja polgármesteri 

posztjára 

Orosz Csabát jelöli pártja, a Magyar Közösség Pártja Somorja polgármesteri posztjára. A 

város különösen jelentős a magyarság szempontjából, hiszen Pozsonytól délre a nyelvhatáron 

fekszik, komoly magyar kulturális, sport és szellemi központ, ott található a felvidéki 

kisebbségkutató intézet, a Fórum is. Orosz Csabával Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

A Muzsikás együttes koncertje nyitja meg pénteken a kétnapos bált 

Kalotaszegen 

A Muzsikás együttes koncertje nyitja meg pénteken a kétnapos bált Kalotaszegen, a mérai 

kultúrotthonban. Néhány éve a Feketetói vásár alkalmából Mérán van táncos mulatság. A 

részletekről az egyik szervezőt, Varga Zoltánt kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

 

 

 


