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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder János az Egyesült Államokba utazott 
2018. október 25. – MTI, Origo, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Pestisracok.hu, 168óra   

Áder János köztársasági elnök szerdán az Egyesült Államokba utazott, ahol a floridai 

Sarasotában részt vesz és beszédet mond azon az ünnepségen, amelyet a helyi magyarság 

szervez az 1956. október 23-i forradalom tiszteletére - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal 

az MTI-vel. Az államfő ezt megelőzően Miamiban látogatást tesz a Magyar Házban és 

megkoszorúzza az 56-os emlékművet, illetve találkozik és megbeszélést folytat Francis X. 

Suarez polgármesterrel.  Október 29-én az Amerikai Magyar Orvosszövetség (AMOSZ) 50. 

tudományos konferenciájának sarasotai megnyitóján is részt vesz, illetve beszédet mond.  

Áder János az október 30-ig tartó floridai programja során meglátogatja a magyar 

közösségeket Miamiban, Naplesben, illetve Sarasotában. 

 

Szijjártó: jelentősen romlott a helyezet Ukrajna vonatkozásában 
2018. október 25. – MTI, Hirado.hu, Kormany.hu, Demokrata, Propeller.hu  

 Jelentősen romlott a helyezet Ukrajna vonatkozásában, ugyanis semmi nem történt az 

oktatási törvény módosításának ügyében, és elfogadták a nyelvtörvényt is, amely az oktatás 

mellett a kultúrában, a médiában és a közigazgatásban is elveszi a nemzeti közösségektől 

saját anyanyelvük használatának lehetőségét - jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben 

csütörtökön. A külgazdasági és külügyminiszter Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával 

folytatott megbeszélését követően magyar újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, 

Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajnában egy NATO-tagország 

állampolgárságával rendelkező embereket listáznak, velük szemben titkosszolgálati 

módszerekkel nyomozásokat folytatnak. Egy NATO felé igyekvő, azzal szorosabb 

együttműködésre törekvő ország részéről elfogadhatatlanok a magyar kisebbség ellen 

irányuló, közelmúltban tapasztalt cselekedetek és az, hogy Kijev nem lépett azonnal ezekben 

az ügyekben - szögezte le Szijjártó Péter. 

 

Potápi: a magyar iskola Kárpátalján továbbra is egyet fog jelenteni a minőségi 
oktatással 
2018. október 25. – MTI, Mandiner, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Demokrata, Világszám, Webrádió, szon.hu, 888.hu 

A magyar kormány kiemelten támogat minden olyan beruházást, amely a kárpátaljai magyar 

oktatási hálózat megmaradását, épülését és erősödését szolgálja – jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Munkácson. A 

magyar kormány kiemelten támogat minden olyan beruházást, amely a kárpátaljai magyar 

oktatási hálózat megmaradását, épülését és erősödését szolgálja, hogy a magyar iskola 

Kárpátalján továbbra is egyet jelentsen a minőségi oktatással – jelentette ki Potápi Árpád 
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János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Munkácson. 

Munkácsi Szent István Líceum magyar kormánytámogatással épült új kollégiumának 

ünnepélyes átadásán mondott köszöntőjében Potápi Árpád János – a Mindennek rendelt 

ideje van bibliai igét idézve – hangsúlyozta: „amikor a kárpátaljai magyarság legalapvetőbb 

jogai kérdőjeleződnek meg, akkor nem a hallgatásnak, hanem a szólásnak van az ideje (...) 

elvárjuk az ukrán hatóságoktól az itt élő magyarok biztonságának garantálását".  

 

Grezsa: a magyar óvoda a magyar jövőkép kulcsfontosságú helyszíne 
2018. október 25. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Híradó, fidesz.hu, OrintPress, hir.ma, 

Lokál 

A magyar óvoda a magyar jövőkép kulcsfontosságú helyszíne – jelentette ki Grezsa István, a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos a felvidéki 

Kisújfalun, ahol csütörtökön átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű 

óvodát. „Ez a közösség híven őrzi a magyar anyanyelvet és a kultúrát, és minden huszadik 

századi veszteség ellenére egyértelmű jövőképet is nyújt. Ennek kulcsfontosságú helyszíne a 

most megújult óvoda” – hangsúlyozta Grezsa István az ünnepélyes átadón. Elmondta: a helyi 

óvoda falain belül zajló nevelés minőségi is alátámasztotta azt, helyed döntés volt, hogy a 

magyar kormány elindította az óvodafejlesztési programot a Kárpát-medencében. 

Rámutatott: ezen a településen is látni, hogy nemcsak arra lehet számítani, hogy a közösség 

megőrzi anyanyelvét és identitását, hanem fejlődni is tud.  

 

Szili: a csillagok szerencsés együttállása van az EU-ban a kisebbségek ügyében 
2018. október 25 – MTI, Magyar Idők, Maszol.ro, Demokrata  

Szili Katalin szerint a csillagok szerencsés együttállása tapasztalható az Európai Unióban az 

őshonos kisebbségek jogainak a kodifikálása tekintetében. A miniszterelnöki megbízott a 

székelyföldi Baróton beszélt erről csütörtökön az Autonómia vagy megalkuvás című 

pódiumbeszélgetésen, amelyre Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) háromszéki szervezetének elnöke hívta meg.  Szili Katalin az esemény után az 

MTI-nek elmondta: egyfelől az őshonos európai nemzeti kisebbségek Minority SafePack nevű 

polgári kezdeményezése kényszeríti az Európai Uniót, hogy foglalkozzon a kisebbségek 

kérdésével. Ezt a folyamatot erősíti azonban az a határozat, amelyet Csáky Pál felvidéki 

képviselő javaslatára fogadott el februárban az Európai Parlament (EP) az őshonos nemzeti 

kisebbségek védelméről, valamint az a határozattervezet, amelyet ugyanebben a témában a 

szintén felvidéki Nagy József terjesztett be, és amelyről november 13-án szavaz az EP plenáris 

ülése.  

 

Mikó-ügy: november 8-ra halasztotta az ítélethirdetést a legfelsőbb bíróság 
2018. október 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

November 8-ra halasztotta az ítélethirdetést a legfelsőbb bíróság a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium épületeinek a visszaszolgáltatási perében – tájékoztatta csütörtökön az MTI-t 

a bíróság szóvivője. A Székelyföld egyik legrangosabb iskolájaként számon tartott tanintézet 

épületeit az 1948-as kommunista államosítás során a református egyháztól vették el. A román 
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állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingatlanokat a református egyháznak. Később azonban, 

egy feljelentés nyomán a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) büntetőpert indított a 

visszaszolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tagjai ellen, akiket 2014 novemberében 

jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az ingatlanokat pedig újra államosították. 

 

Erdélyi programokra és beruházásokra 2,8 milliárdot fordít a kormány idén és 
jövőre 
2018. október 25. – MTI, Krónika, Webrádió  

A kormány erdélyi kiemelt, nemzeti jelentőségű programok és beruházások finanszírozására 

idén 1,3 milliárd, jövőre 1,5 milliárd forintot biztosít - az erről szóló határozat a Magyar 

Közlönyben jelent meg csütörtökön. A jogszabály szerint a kormány az idei költségvetésben 

1,33 milliárd forint azonnali átcsoportosítását rendeli el erdélyi kiemelt, nemzeti jelentőségű 

programokra és beruházásokra. Jövőre ugyanezekre a célokra legfeljebb 1,5 milliárd forint 

központi költségvetési forrást kell biztosítania a pénzügyminiszternek és a nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettesnek. 

 

Juncker felháborította a magyarokat – „sértés, érzéketlenség” a román 
centenárium európai ünnepként való emlegetése 
2018. október 25. – Krónika 

Nem lopta be magát a magyarok szívébe Jean-Claude Juncker azzal, hogy európai ünnepnek 

nevezte Strasbourgban a román centenáriumot. Magyarországi és erdélyi magyar politikusok 

bírálják az Európai Bizottság elnökének kijelentését, s megszólalt az ügyben az uniós vezető 

sajtósa is.  

 

Kató Csilla: sajátos tankönyv szükséges a konyhaasztalnál magyarul tanuló, 
kétnyelvű gyermekeknek  
2018. október 25. – maszol.ro 

A nagyszebeni Astra dokumentumfilm fesztivál programigazgatójával, Kató Csillával a 

kétnyelvű gyermekek nevelésének hétköznapok írta alapelveiről, sikereiről és buktatóiról 

beszélgettek. 

 

Dan Tanasă folytatja a Székely Mikó Kollégium feliratai elleni támadását  
2018. október 25. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Folytatódik a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium feliratai elleni támadássorozat. A 

hivatásos feljelentőként ismert Dan Tanasă által bejegyzett Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület a nagynevű sepsiszentgyörgyi iskola épületének homlokzatán lévő történelmi 

feliratot is el szeretné távolíttatni. Erről Antal Árpád polgármester számolt be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, hogy az ügyben pénteken lesz az első bírósági tárgyalás.  
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„Dan Tanasă nem minden esetben érdemli meg a zsoldját”  
2018. október 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Egy vesztünket akaró, láthatatlan rendszer látható figurája”, Dan Tanasă ismét Kovászna 

megyében költözött, fűbe-fába beleköt és rengeteg újabb eljárást indított az önkormányzatok 

ellen, nyilatkozta a csütörtöki „megyeinfón” Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök szerint 

van azonban néhány eset amit elveszített, ezekért nem érdemli meg a zsoldját.  

 

Diákok nevében fordul az emberjogi bírósághoz az Árus Zsolt vezette alapítvány 
az érettségi miatt  
2018. október 25. – transindex.ro 

Ismét az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult a gyergyószentmiklósi Székely Figyelő 

Alapítvány, amely úgy ítéli meg, hogy diszkriminatív a román érettségi rendszer a magyar 

diákokkal szemben. Árus Zsolt, az alapítvány elnöke a Transindexnek elmondta, eddig öt 

keresetet nyújtottak be a strasbourgi székhelyű bíróságra gyergyószentmiklósi iskolák volt 

diákjainak nevében. A beadványt az alapítvány tagjai fogalmazták meg, a diákoknak csak 

aláírták, a járulékos költségeket is az alapítvány finanszírozza.  

 

Székelyföldi Lovas Ünnep: a dátum már leszögezve, ötleteket még várnak 
2018. október 25. – szekelyhon.ro 

Ötletekkel, tanácsokkal és elvárások megfogalmazásával lehet segíteni a 2019-es Székelyföldi 

Lovas Ünnep szervezőit. A népszerű eseményt jövőben augusztus 30. és szeptember 1-je 

között tartják meg. 

 

Átadták a Vasszékely-díjakat 
2018. október 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Öten részesültek Vasszékely-díjban a szülőföldjükön kifejtett példaértékű tevékenységükért 

csütörtökön a székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében megtartott ünnepi 

önkormányzati ülésen. A Vasszékely-díjjal kitüntetettek szülőföldjükön maradtak, és 

áldozatos munkájukkal nap mint nap azért küzdenek, hogy erősebb legyen a közösség – 

fogalmazott az elismerések átadása előtt Gálfi Árpád polgármester. Ezután köszönetet 

mondott Tarlós Istvánnak, Budapest főpolgármesterének, aki több téren is támogatta a 

székelyudvarhelyi fejlesztéseket. 

 

Új külső, több partner: ismét igényelhető Székelyföld diákkártyája 
2018. október 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Újra lehet igényelni Székelyföld régi-új diákigazolványát, a SIC Card-ot. A 2013-ban 

létrehozott igazolványt idén újratervezték, új partnereket vontak be, illetve új honlapot 

készítettek a felhasználóknak. „A SIC Carddal mostantól sepsiszentgyörgyi, 

székelyudvarhelyi, csíkszeredai és kézdivásárhelyi autósiskolák, fodrászszalonok, 

könyvesboltok és gyorsétkezdék szolgáltatásai, termékei is kedvezményesen elérhetők. Ezen 
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kívül használni lehet a székelyföldi önkormányzatok által működtetett kulturális vagy 

sportintézményekben, a partnerek listája pedig folyamatosan bővül – fogalmazott Zsigmond 

József, a Sic Cardot kiadó Centrum Studiorum Egyesület elnöke. 

 

Megszólítani a világot 
2018. október 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha az erdélyi, partiumi magyar közösség hallatni akarja a 

hangját, azt akarja, hogy a világ is értesüljön a létezéséről és a problémáiról, akkor saját 

nyelvükön, de legalábbis angolul kell megszólítani a külföldieket.Ezt a régóta ismert, de az 

esetek nagy többségében figyelmen kívül hagyott tényt vette komolyan végre az RMDSZ, 

amikor a Bethlen Gábor Alap támogatásával elindította a Transylvania Now című angol 

nyelvű portált, amely – legalábbis az elindításakor megfogalmazott célkitűzések szerint – arra 

hivatott, hogy elmagyarázza a világnak, mi történik itt velünk”. 

 

Javulás várható a hivatali nyelvhasználat terén: létrejött a Lingua Civis 
2018. október 25. – Ma7.sk 

A dunaszerdahelyi városházán 11 polgármester aláírásával ünnepélyesen létrehozták a Lingua 

Civis önkormányzati társulást, amely háttérintézményként fog működni a hivatali magyar 

nyelvhasználat biztosításában. A civilszervezet a nagyszombati hivatalos bejegyzést követően 

megkezdi működését. A társuláshoz eddig 14 település csatlakozott, és veszi igénybe annak 

szolgáltatásait. „A hivatali magyar nyelvhasználat biztosítása a mindennapokban óriási 

kihívást és problémát jelent a magyarlakta települések önkormányzatainak" – mondta az 

eseményen Horony Ákos, a Lingua Civis társulás megalakításának ötletgazdája. 

 

A Tündérkert megújult óvodái erősítik a helyi közösségeket 
2018. október 25. – Ma7.sk 

Október 24-én további két felújított óvoda hivatalos átadására került sor a Csallóközben. 

Nyékvárkony és Bős óvodáját vehette át ünnepélyes keretek közt a gyereksereg. Mindkét 

helyszínen jelen volt Grezsa István miniszteri biztos és Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke is. Az óvodák felújításának költségeihez a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program keretén belül jelentősen hozzájárult Magyarország kormánya. Simon Zsuzsa, a 

nyékvárkonyi óvoda igazgatónője elmondta, hogy intézményükben a felújítási munkálatokat 

júniusban kezdték el. A nyári időszakban az iskola épületében üzemeltették az óvodát és a 

felújított épületet szeptemberben tudták újra megnyitni. 

 

Óriási lépést tett Galánta a Kodály-örökség ápolásának útján 
2018. október 25. – Ma7.sk 

Nagyszabású emlékünnepséget szerveztek Galántán Kodály Zoltán legnépszerűbb 

szimfonikus művének, a Galántai táncok első elhangzásának 85. évfordulója alkalmából. A 

mátyusföldi város büszkén ünnepelhetett, hiszen több évtizedes álom vált valóra azzal, hogy a 
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neogótikus Esterházy kastély felújított északi szárnyában méltó helyet kapott egy rendkívül 

elegánsan berendezett Kodály-emlékszoba. 

 

Raffay Ernő Trianon okairól és következményeiről értekezett Léván 
2018. október 25. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Vajon mi vezetett az Osztrák-Magyar Monarchia és legfőképpen a Magyar Királyság 

feldarabolásához? Kiknek az érdeke volt az ország megcsonkítása és mennyi területet 

szerettek volna valójában elcsatolni? Mit tehetünk közel 100 évvel a trianoni békeszerződés 

életbelépését követően? Van-e esély az elveszett területek visszacsatolására? Mindezekre a 

kérdésekre választ kaphattak, akik 2018. október 24-én részt vettek dr. Raffay Ernő történész 

előadásán a lévai Reviczky Házban. 

 

És megcsináltuk! – 15 éves a Selye János Egyetem alapítólevele 
2018. október 25. – Felvidék Ma 

Csehszlovákia megalakulása után a mai Szlovákia területén működő magyar felsőoktatási 

intézményeket bezárták, néhányat pedig Magyarországra telepítettek át. A felvidéki 

magyarság sohasem nyugodott bele iskoláinak elvesztésébe, de az első egyetemalapítási 

kísérletre egészen 1990-ig kellett várni. Képviselőink egy csoportja a prágai szövetségi 

parlamentben próbálkozott, de a javaslatot már a bizottságokban elvetették. Ezért a 

törvénytervezet nem is kerülhetett a plénum elé. A második kísérletre 1992-ben került sor, 

immár a pozsonyi parlamentben. Ekkor már csak a nyitrai magyar kar létrehozását 

szorgalmazták a képviselők, de ezt a javaslatot is elutasították. 2000-ben egy hasonló 

próbálkozásra került sor. A Magyar Koalíció Pártjának nyomására a kormány határozatban 

kérte egy magyar kar létrehozását, de a nyitrai Konstantin Egyetem szenátusa ezt is 

elutasította. Végül a negyedik kísérlet sikerrel járt! 

 

Bugár Béla: A mi felelősségünk a lehetőségek megteremtése 
2018. október 25. – bumm.sk 

A komáromi Híd klub vendége volt Bugár Béla, a párt elnöke és a parlament alelnöke. A 

polgári vitaest során szóba került a szlovákiai politika változása és az önkormányzatok 

szerepének jelentősége is. Negyedik polgári vitaestjén Bugár Bélát látta vendégül a Híd 

komáromi klubja, a fórumon Héder Ágnes polgármester-jelölt és a képviselő jelöltek 

beszélgettek a párt elnökével és a parlament alelnökével. Bugár Béla az este folyamán beszélt 

arról, hogyan változott a magyar kisebbségi politika megítélése Szlovákiában.  

 

Szijjártó: Magyarország szorgalmazza, hogy még idén nyíljon meg minél több 
uniós csatlakozási fejezet Szerbiával 
2018. október 25. – MTI, Magyar Idők, 888.hu, Magyar Hírlap 

Magyarország azt szorgalmazza, hogy decemberben minden olyan uniós csatlakozási fejezet 

nyíljon meg Szerbiával, amelyre Belgrád technikailag készen áll - hangsúlyozta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a szerb fővárosban, miután megbeszélést 
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folytatott Jadranka Joksimovic európai integrációért felelős szerb miniszterrel.  Elmondta: a 

szerb integrációs miniszter tájékoztatta arról, hogy a belgrádi kormány hét fejezet 

megnyitására áll készen, és Budapest azt szorgalmazza, hogy a decemberi kormányközi 

konferencián mind a hét nyíljon meg. Ez azt jelentené - folytatta a tárcavezető -, hogy az év 

végére 21 fejezet nyílna meg Szerbiával, és mivel az osztrák uniós elnökséget román elnökség 

követi - Románia pedig bővítéspárti ország -, Budapest azt reméli, hogy a következő fél évben 

a fennmaradó 14 fejezet meg tud nyílni. Reményét fejezte ki, hogy a román elnökség visszatér 

ahhoz a gyakorlathoz, hogy félévente nem egy, hanem két csatlakozási fordulót rendez. 

 

Zenta: Az egészségház után a kórház is megújul 
2018. október 25. – Vajdaság.ma 

Az elmúlt hónapok során 37,5 millió dinárból újult meg a Zentai Egészségház, a jövőben 

pedig újabb nagyszabású egészségügyi fejlesztések várhatók a Tisza-parti községben, 

jelentették be az önkormányzat és az egészségház illetékesei mai sajtótájékoztatójukon. Dr. 

Surján Gusztáv, a Zentai Egészségház igazgatója elmondta, az egészségház épülete olyan 

mértékű felújításon esett át, amire az utóbbi három és fél évtizedben nem volt példa, hiszen a 

munkálatok felölelték az épület szigetelését, a nyílászárók cseréjét, a világítótestek 

korszerűsítését, a tűzjelző rendszer kialakítását, az épület teljes külső és belső festését, 

valamint sok egyéb dolgot is. 

 

Megkezdték a Rákóczi-ösztöndíj kiosztását a vajdasági elsősöknek 
2018. október 25. – Pannon RTV 

Gomboson, Bácsgyulafalván és Nemesmiliticsen is részesültek a diákok a támogatásban. 

Vajdaságban két nap alatt 302 gyermeknek adják át a 10 ezer forintot, vagyis a mintegy 3600 

dinárt tartalmazó borítékokat. Kovács Trisztán kedvenc tantárgya a magyar. A kisfiú esetében 

nem volt kétséges, hogy szülei olyan iskolába íratják, ahol az anyanyelvén folyik a tanítás. 

 

A bánáti elsősök is örülhettek a Rákóczi-ösztöndíjnak 
2018. október 25. – Pannon RTV 

A magyarországi Rákóczi Szövetség az idén is beiskolázási csomagot és tízezer forintos 

egyszeri pénzbeli támogatást ajánlott fel a Kárpát-medencei magyar elsős kisdiákok számára. 

A bánáti településeken alkalmi műsorok keretében ma megkezdődött az ösztöndíjak 

kiosztása. A szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskolában jelenleg 77 diák tanul magyar 

nyelven. 

 

Külön buszjárat indul a csúrogi megemlékezésre 
2018. október 25. – Pannon RTV 

Ingyenes autóbuszt indít idén is a Vajdasági Magyar Szövetség a csúrogi megemlékezésre. Az 

esemény október 28-án 14 órakor kezdődik. A buszjárat délben indul Kelebiáról, a 

határátkelőhöz legközelebb eső buszmegállóból. Ez az autóbusz Szabadkán, a Népkör előtt 12 

óra 15 perckor veszi fel az érdeklődőket. Helyet az 553-801-es telefonszámon lehet foglalni. 
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Kiosztották Magyarkanizsán a lisztadományokat 
2018. október 25. – Pannon RTV 

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is megszervezte a Magyarok Kenyere akciót. A 

vajdasági termelők búzájából őrölt lisztből 19 egyesületbe, kollégiumba, szórványban működő 

intézménybe jut. Magyarkanizsán a Nagycsaládosok Egyesületén keresztül 45 családot, 

valamint Magyarkanizsa Község Szociális Védelmi Központját támogatták. 

 

Van előrelépés a diákotthonügyben Topolyán 
2018. október 25. – Pannon RTV 

25 millió dinárt irányoz elő a vajdasági kormány a tartományi költségvetési tartalékból a 

topolyai diákotthon befejezésére - tette közzé közösségi oldalán Fremond Árpád. A topolyai 

önkormányzat pedig 50 millió dinárt szán a költségvetésből erre a célra. Az épületet még 

2008-ban kezdték el építeni, és a tervek szerint ugyanabban az évben adták volna át, de a 

munkálatok félbemaradtak. A kollégium épületének befejezését most 2019 nyarára tervezik. 

 

Orosz Ildikót és a Rákóczi-főiskolát támadja Viktor Baloga 
2018. október 25. – karpatalja.ma 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, parlamenti képviselő 

után most Orosz Ildikó megyei képviselőt és az általa vezetett II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolát (II. RF KMF) támadja Viktor Baloga, az ukrán parlament kárpátaljai 

képviselője, a Jedinij Centr (JC) párt elnöke október 25-i Facebook-bejegyzésében. Baloga azt 

sérelmezi, hogy Orosz Ildikó október 23-án az 1956-os események tiszteletére szervezett 

budapesti központi megemlékezésen hangot adott azon nézetének, miszerint „a kommunista-

fasiszta hatalomgyakorlás eszközei napjainkban is kísértenek, különösen Ukrajnában”. A 

képviselő posztjában már-már gúnyos hangnemet megütve mintegy kétségbe vonja a 

Mirotvorec „halállistájának” jelentőségét és a kárpátaljai magyarok deportálása 

kezdeményezésének tényét. A politikust zavarja a magyarokat megfélemlíteni akaró, fáklyás, 

álarcos fiatalok felvonulásának megemlítése is. 

 

Lengyel ércből kong a Megmaradás Harangja Karácsfalván 
2018. október 25. – karpatalja.ma 

Sokszor bizonyságot nyert az a jelenség, hogy sűrű, fekete viharfelhőket, jégesőt tud eloszlatni 

a harangzúgás. Olyan időket élünk, hogy ismét sötét fellegek gyülekeznek Kárpátalja egén. 

Ilyenkor kell harangot szentelni, hogy kongása megálljt parancsoljon a viharoknak. 

Karácsfalva kis magyar település a Tisza mellett, a Nagyszőlősi járásban, ahol 2003 óta 

működik a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum. A több mint 100 diák, tanáraik, szüleik és 

az iskola egykori növendékei harangszentelő szertartásra gyűltek össze szeptember végén. 

Olyan ünnepre, ami eleddig nem volt az iskolában. Varjú Zoltánt, a Líceum Tanárát, a 

harangkészíttetés ötletgazdáját kérdeztem. 

Fe
lv

id
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kiosztottak-magyarkanizsan-lisztadomanyokat
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/van-elorelepes-diakotthonugyben-topolyan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orosz-ildikot-es-a-rakoczi-foiskolat-tamadja-viktor-baloga/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/lengyel-ercbol-kong-a-megmaradas-harangja-karacsfalvan/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 26. 
9 

 

Arany János – a magyar kar legújabb tagja 
2018. október 25. – Kárpáti Igaz Szó 

A költő miniszobrát ünnepélyes keretek között csütörtökön, október 25-én leplezték le az 

Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézetében 

(UMOTI). Az egyetem idén számos jubileumot méltat: a Magyar Filológiai Tanszék 

megalakulásának 55., a Hungarológiai Központ megnyitásának 30., a Kárpátaljai Magyar 

Tudományos Társaság létrehozásának 25., a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetsége megszervezésének 20. és a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 

Kar létrehozásának 10. évfordulóját. Így a Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

támogatásával Kolodko Mihály által készített alkotás méltó ajándék. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. október 25. – Kossuth Rádió 

 

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt  erkölcsi támogatásáról biztosította Tarlós István 

A terrorizmus váddal elítélt kézdivásárhelyi Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt  erkölcsi 

támogatásáról biztosította Tarlós István. Budapest főpolgármestere a csíkszeredai börtönben 

látogatta meg a két fiatalt. A látogatásra elkísérte Gálfi Árpád Székelyudvarhely 

polgármestere. Tarlós Istvánt Oláh-Gál Elvira kérte mikrofon elé. 

 

Bocskor Andrea: még mindig nincs uniós válasz az ukrajnai magyarok elleni 

sorozatos jogsértésekre 

Még mindig nincs uniós válasz az ukrajnai magyarok elleni sorozatos jogsértésekre, közölte 

Bocskor Andrea kárpátaljai származású, fideszes, európai parlamenti képviselő, aki a testület 

hétfői plenáris ülésén szólalt fel.  Iváncsik Attila összeállítása. 

 

16 évnyi munka a polgármesteri poszton sem vette el a kedvét Gujber Lászlónak egy olyan 

faluban, - a Szenc melletti Hegysúron, -  ahol a magyarok száma nem, de arányuk évről évre 

csökken. A Magyar Közösség Pártja színeiben induló jelöltet Haják Szabó Mária kérdezte. 
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A Külhoni Magyar Újságírók Konvenciója Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön 

tartja soros találkozóját 

A Külhoni Magyar Újságírók Konvenciója Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön tartja soros 

találkozóját, amelynek témája a sajtószabadság. A házigazda a Székelyföldi Újságírók 

Egyesülte. Oláh-Gál Elvira hívta fel telefonon Bedő Zoltánt, az egyesület elnökét.  

 

Szacsvay Imrére emlékeztek Nagyváradon  

Szacsvay Imre, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc országgyűlésének mártír jegyzője 

születésének 200. és halálának 169. évfordulója alkalmából tisztelegtek emléke előtt 

Nagyváradon. Szobránál tegnap délután  a helyi Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai 

mutattak be rövid műsort, és itt jelentette be az Összefogás Nagyváradért Egyesület alelnöke 

Pető Dalma, - aláírásgyűjtési akcióba kezdenek, hogy a Szacsvay - szobor körüli területet 

hivatalosan is nevezzék Szacsvay Imre térnek.  

 

A hétvégén játékdélutánt szerveztek a cserkészeknek  Muzslyán 

A hétvégén játékdélutánt szerveztek a cserkészeknek  Muzslyán, és erre az alkalomra a 

környező, szórványtelepülésekről is érkeztek fiatalok. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

munkáját a hónap elejétől segíti egy  Petőfi ösztöndíjas, aki a jövőben is szeretne közös 

programokat rendezni. Kónya-Kovács Otília riportja a cserkészek játékdélutánján készült. 

 

7. Paprika Fesztivál Kisdobronyban 

Ha most kvíz kérdésben tennénk fel, hogy melyik az a szó, amelyiket az édesnemes, a csípős, 

a fűszer és a töltött, piros, hegyes szavakhoz kapcsolva értelmes kifejezést kapunk, bizonyára 

mindannyian egyszerre rávágnák: a paprika. A kárpátaljaiak még ki is egészítenék: a 

dobronyi paprikával. Kisdobronyban már a 7. Paprika Fesztivált rendezték meg a 

közelmúltban. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Szeben megyei Magyar Napok 

Operett, rock koncert, szüreti bál, gyermekprogramok és színházi előadás is szerepel a Szeben 

megyei Magyar Napok műsorán. A dél-erdélyi szórvány részét képező megyében 20. 

alkalommal szervezték meg a rendezvénysorozatot. Tíz nap alatt közel 20 program zajlik a 

megye kilenc magyarlakta településén. Balázs Botond, főszervezőt Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 


