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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János Floridában emlékezett meg az 1956-os forradalomról 
2018. október 28. – MTI, Echo TV, Teol.hu, feol.hu, sonline.hu, Webrádió  

Hatvankét évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom hatodik napján egyre többekben élt a remény, 

hogy a milliók által régóta szomjazott szabadság valósággá válhat - mondta Áder János 

vasárnap, amikor a floridai Sarasotában, az Amerikai Magyar Orvosszövetség (AMOSZ) tagjai 

és a helyi magyarság képviselői előtt megemlékezett az október 23-án kezdődött 

eseményekről. A magyar köztársasági elnök floridai látogatása alkalmával több magyar 

közösséget is felkeresett, 1956-os emlékművet koszorúzott Miamiban és Naplesben, ahol 

átadták azt az amerikai zászlót, amely idén október 23-án a forradalom tiszteletére a 

washingtoni Capitoliumon lobogott. Áder János ünnepi beszédet mondott Sarasotában, ahol 

a legnépesebb floridai magyar közösség él.  Megemlékezésében az államfő úgy fogalmazott, 

hogy 1956-ban egy kilencmilliós kis nép harcolt a világ legnagyobb katonai hatalmával 

szemben.  

 
A vajdasági gazdaságfejlesztési programban több mint 3200 pályázóval 
kötöttek szerződést Zentán 
2018. október 26. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, kormany.hu, Vajdaság MA, 

Pannon RTV, Magyar Szó, 888.hu, Mandiner 

A vajdasági gazdaságfejlesztési program 3251 pályázójával kötöttek szerződést Zentán 

pénteken, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: a programmal 

mindenki nyer, hiszen Szerbiában valósulnak meg a beruházások, Magyarország pedig annál 

erősebb, minél erősebbek a nemzetrészei.  A miniszter hozzátette: a pénteken aláírt 

pályázatok összértéke 10,9 milliárd forint, amelyből 17 milliárd forintnyi új beruházás valósul 

meg. Elhangzott, az év végéig több mint tízezerre nő a sikeres pályázók száma, és ezzel három 

év alatt összesen 74,5 milliárd forintnyi beruházás valósul meg a Vajdaságban. Szijjártó Péter 

kiemelte, hogy a Vajdaság minden magyarlakta területére eljutott a program, ami szavai 

szerint csak úgy valósulhatott meg, hogy Magyarország újra erős és sikeres ország lett. 

Magyarország és Szerbia is egy olyan térségben található, amelynek a gazdasági növekedési 

üteme meghaladja az európai átlagot - tette hozzá.   

 

Potápi: a kárpátaljai magyarság sorsa az egész magyar nemzet közös ügye 
2018. október 26. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, PestiSrácok, Echo Tv, 

KárpátHír, karpatalja.ma, Lokál 

A kárpátaljai magyarság sorsa az egész magyar nemzet közös ügye, így a közösség mostani 

megpróbáltatásai egyben a magyarság nagy erőpróbái - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Ungváron. Az Ungvári 

Nemzeti Egyetem (UNE) magyar kara - mostani elnevezése szerint Ukrán-Magyar Oktatási-

Tudományos Intézet (UMOTI) - fennállásának tizedik évfordulója alkalmából tartott 
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ünnepségen mondott köszöntőjében Potápi Árpád János - Kodály Zoltán önéletírásának 

"mindig csak arra néztem, ami előttem volt" gondolatát idézve - hangsúlyozta: "ma innen, az 

Ung folyó partjáról, a kárpátaljai magyar közösség üzen. Mégpedig azt üzeni, hogy van terve a 

jövőre nézve: szülőföldjén, anyanyelvét, kulturális kincseit megtartva akar boldogulni." 

Hozzátette, a kárpátaljai magyarság nem enged a megfélemlítésnek, nem száll be a 

szócsatákba, hanem a legjobb választ adja a támadásokra: előretekint. A kárpátaljai 

magyarokat ugyanis - folytatta - a múltban közösen átélt megpróbáltatások nemcsak 

megedzették, de arra is megtanították, hogy holnap is csak akkor lesz, ha hittel és reménnyel 

áll elébe.Az államtitkár kiemelte: "a mostani ünnepségnek van egy másik nagyon fontos 

üzenete is: hogy milyen lesz a holnap itt Kárpátalján, hogyan alakul a magyar közösség sorsa, 

az már az egész magyar nemzet közös ügye".  

 

Németh Zsolt: vissza kell térni a normális állapotokhoz a magyar-ukrán 
kapcsolatokban 
2018. október 26. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Mandiner, karpatalja.ma, 

Lokál, Echo Tv 

Vissza kell térni a normális állapotokhoz és a működő párbeszédhez a magyar-ukrán 

kapcsolatokban - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az 

MTI-nek nyilatkozva pénteken Beregszászon. Németh Zsolt részt vett és beszédet mondott 

Fedák Sári színésznő beregszászi szobrának ünnepélyes avatásán, majd délután Ungváron 

megbeszélést folytatott Hennagyij Moszkallal, Kárpátalja kormányzójával. A tárgyalás 

témájáról szólva a politikus kifejtette: fontosnak tekinti, hogy konstruktív párbeszéd folyjon a 

magyar-ukrán viszony rendezéséről. Hozzátette, nagyon sajnálatosnak tartja, ami a magyar-

ukrán kapcsolatokban 2017 szeptemberében elindult az új ukrán oktatási törvény elfogadása 

után. Most az elfogadás előtt álló ukrán nyelvtörvény borzolja a kedélyeket, hiszen a 

jogszabály, ha törvényerőre emelkedik, megszünteti azt a lehetőséget, hogy a magyar 

regionális nyelv lehessen Kárpátalján, ahogy évtizedeken át volt. Szerinte ez beláthatatlan 

következményekkel fenyegeti a kárpátaljai magyar közösséget.  

 

Székelyföldön töretlen az autonómia és az összefogás iránti igény 

2018. október 27. – MTI, Webrádió, maszol.ro 

Szili Katalin szerint Székelyföldön töretlen az autonómia és a magyar összefogás iránti igény. 

A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közvetítő miniszterelnöki megbízott 

szombaton nyilatkozott az MTI-nek négy napos erdélyi, ezen belül három napos székelyföldi 

útja végén. Elmondta, az elmúlt napokban Baróton, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában vett 

részt pódiumbeszélgetéseken, rendezvényeken, és nemcsak politikusokkal, hanem nagyon 

sok politikán kívüli emberrel is beszélt. "Az autonómia valamennyi beszélgetőpartnerem 

részéről igényként merült fel, és azt is megfogalmazták, hogy e cél érdekében félre kell tenni a 

napi pártpolitikai csatározásokat, és együttesen kell az igényt képviselni" - fogalmazott a 

miniszterelnöki megbízott. Azt is hozzátette: a fórumokon többen is felvetették: lehet, hogy 

aktualizálni kellene az autonómiatervezeteket.  Szili Katalin szerint az is javaslatként hangzott 
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el, hogy míg az autonómia kérdése nyugvópontra kerül, más törvényi lehetőségeket is meg 

kell ragadni azért, hogy az erdélyi magyarság helyzete javuljon. 

 

Átadták a magyar állam támogatásával felújított, kibővített felenyedi óvodát 
2018. október 28. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Gondola, maszol.ro 

Átadták az erdélyi Nagyenyed szomszédságában fekvő Felenyed magyar óvodájának felújított, 

kibővített épületét vasárnap délután ünnepélyes keretek között. A Fehér megyei 

szórványtelepülés református egyházközségének egykori kántori lakásában kialakított, 

leromlott állapotú óvodát teljesen felújították, és L alakban további termekkel bővítették ki. A 

munkálatokat a magyar állam a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 30 

millió forinttal támogatta. Az óvodaavató hálaadó istentisztelettel kezdődött, amelyen Kató 

Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke hirdette az igét. A templom 

szomszédságában levő óvodánál Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért is felelős miniszteri biztos és Oana Badea, Nagyenyed román polgármestere is 

beszédet mondott. Grezsa István az esemény után az MTI-nek elmondta: a felenyedi már 

több mint a századik kárpát-medencei óvoda, melynek felújítását a magyar állam támogatta, 

de mégsem csak egy a száz közül. Rámutatott: a közigazgatásilag Nagyenyedhez tartozó 

Felenyed a Fehér megyei szórvány központja, és ilyen szempontból a Kárpát-medencei 

szórványnak egyfajta mintaadó gyülekezete. 

 

Az EMNT és az SZNT együttes ülésen erősítette meg az erdélyi magyarság és a 
székelység autonómiaigényét 
2018. október 27. – MTI, Gondola, Webrádió Krónika, Székelyhon 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) együttes 

ülésen erősítette meg szombaton a marosvásárhelyi vártemplomban az erdélyi magyarság 

kulturális autonómia és a székelység területi autonómia iránti igényét. Az együttes ülésen a 

két nemzeti tanács száz évvel ezelőtti megalakulásáról is megemlékeztek.  A gyűlésen 

felszólaló Tőkés László EMNT-elnök kijelentette: a centenárium évében is nyomatékosítani 

kell, hogy Trianonra az autonómia a legjobb válasz. Az európai parlamenti képviselő az 

Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó gyulafehérvári nyilatkozatot idézve 

kérte: biztosítsanak Erdélyben "teljes szabadságot az összes együtt lakó nép számára". 

Felidézte: 1918. december 22-én Kolozsváron a Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti 

Tanács együtt tartott a gyulafehérvárihoz hasonló nagygyűlést, melyen több tízezren vettek 

részt. Amiként a román egyesülés egyik vezéralakjának tekintett Iuliu Maniu 

Gyulafehérváron kijelentette, hogy a román nép nem akar elnyomottból elnyomóvá válni, a 

kolozsvári magyar nemzetgyűlés ugyanezt fogalmazta meg: "Nem akarunk uralkodni más 

nemzeten. De nem tűrjük el és el nem viseljük, hogy fölöttünk más nemzet uralkodjon" - 

idézte a kolozsvári nemzetgyűlés határozatát.  
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Potápi: fontos a kultúra ápolása 
2018. október 27. – MTI, Híradó, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo Tv, Lokál 

A kultúra ápolásának fontosságát hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szombaton a Tolna megyei Csikóstőttősön, ahol átadták a helyi hagyományok 

házát. Potápi Árpád János, aki a térség országgyűlési képviselője is, Kodály Zoltánt idézve azt 

mondta: az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék meg nem szerzi azt 

magának. Ha a kultúrát nem ápoljuk, nem tanuljuk meg újra és újra, nem adjuk át 

gyermekeinknek, elvész, a semmibe hullik vissza - fogalmazott. Hozzátette: Csikóstőttős az 

elmúlt években sokat tett annak érdekében, hogy a község kultúrája ne vesszen el, múltja 

szervesen illeszkedjen a jelenbe, és a jövő nemzedékei is meg tudják ismerni azt. Az 

államtitkár szólt arról, hogy a Dombóvár melletti település 105 millió forint támogatást nyert 

el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból egy három elemből álló projekt 

megvalósításához, amelynek része a hagyományok háza kialakítása. A házat a helyi svábok 

építették 1938 és 1942 között, a tulajdonosaikat néhány év múlva kitelepítették. A németek 

egy része itt maradt, akik együtt élnek felvidékiekkel, helyi magyarokkal, és erősítik 

Csikóstőttős közös kultúráját - jegyezte meg. Kitért arra is, hogy hamarosan elindul a Magyar 

falu program, a kormány mindig támogatni fogja a településeket céljaik elérésében - mondta. 

 

Szili Katalin Baróton: a csillagok szerencsés együttállása tapasztalható az EU-
ban a kisebbségek ügyében 
2018. október 26. – MTI, Krónika 

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

őshonos kisebbségek jogainak a kodifikálása tekintetében. A miniszterelnöki megbízott a 

háromszéki 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. Utóbbi tervezetről Szili Katalin elmondta, hogy azokat a minimális jogokat rögzíti, 

amelyeket a kisebbségek számára biztosítani kell. 

 
Centenárium: Kelemen Hunor szerint beszélni kell az előítéletekről is 
2018. október 26. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Románia 1945 utáni kisebbségpolitikájáról kezdődött tudományos konferencia 

Marosvásárhelyen annak az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában című 

programsorozatnak a keretében, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
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a román centenáriumra szervezett. A konferencia keretében a kommunista román államnak a 

magyar, szerb, német, görög, török, zsidó és cigány kisebbségekkel szembeni politikájáról 

hangzanak el előadások. A rendezvény megnyitóján Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

kijelentette: nem azért szervezték az RMDSZ centenáriumi rendezvénysorozatát, hogy 

másokat bosszantsanak, és minduntalan a román többség „orra alá dörgöljék” azokat az 

ígéreteket, amelyeket a száz évvel ezelőtti gyulafehérvári nagygyűlésen az erdélyi románok a 

kisebbségeknek tettek, hanem azért, hogy előremutató párbeszédet kezdeményezzenek a 

román társadalommal. 

 
Adatvédelmi kérdéseket is felvet a civil szférát ellehetetlenítő törvény  
2018. október 26. – maszol.ro 

Megnehezíti a civil szervezetek munkáját, és sérti az adatvédelmi szabályzatot a pénzmosás és 

a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló, botrányos körülmények között 

elfogadott törvény – nyilatkozta a Maszolnak Márton Árpád képviselő. Mint ismert, a 

jogszabály arra kötelezi a civil szervezeteket, hogy bejelentsék a támogatásaik haszonélvezőit.  

 
A mezőgazdaság mellett a vidéki élet színvonalának fejlesztéséért is tenni kell 
2018. október 26. – szekelyhon.ro 

A Csík LEADER Egyesületen keresztül mindeddig 67 – közszférát, vállalkozásokat, 

mezőgazdaságot is érintő – pályázatot bíráltak el pozitívan a jelenlegi pályázati ciklusban – 

hangzott el egyebek mellett a székelyföldi Leader egyesületek számára tartott csütörtöki 

szakmai kerekasztal-megbeszélésen. Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-

vidékfejlesztésért felelős államtitkára a magyarországi Leader programról beszélt. Mint 

kifejtette, azáltal a vidékfejlesztésükre szánt európai uniós pályázati támogatást szinte teljes 

egészében le tudták hívni. Rövidesen pedig a következő, 2020 utáni pályázati ciklusra 

készülnek elő. 

 

Egyházi bölcsőde épülhet Marosvásárhelyen 
2018. október 26. – szekelyhon.ro 

Harminc kisgyermek bölcsődei elhelyezésére jelenthet megoldást Marosvásárhelyen a Bolyai 

téri unitárius egyházközség által tervezett bölcsődeépítési beruházás. A munkálatok magyar 

állami támogatással valósulhatnak meg rövidesen. Az előzetes felmérések alapján kiderült, 

hogy Marosvásárhelyen nagy szükség van bölcsődére: a meglévő helyek iránt ugyanis akkora 

az érdeklődés, hogy legalább kétszáz kisgyereknek nem jut hely a városi bölcsődei 

csoportokban. Egyébként Marosvásárhely mellett Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és 

Brassóban tervez bölcsődét építeni a Magyar Unitárius Egyház magyar állami támogatásból. 

 

Sajtószabadságról és hitelességről tanácskoztak a Kárpát-medencei magyar 
újságírók  
2018. október 28. – maszol.ro, Krónika 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103595-adatvedelmi-kerdeseket-is-felvet-a-civil-szferat-ellehetetlenit-torveny
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-mezogazdasag-mellett-a-videki-elet-szinvonalanak-fejleszteseert-is-tenni-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-mezogazdasag-mellett-a-videki-elet-szinvonalanak-fejleszteseert-is-tenni-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyhazi-bolcsode-epulhet-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103640-sajtoszabadsagrol-es-hitelessegr-l-tanacskoztak-a-karpat-medencei-magyar-ujsagirok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103640-sajtoszabadsagrol-es-hitelessegr-l-tanacskoztak-a-karpat-medencei-magyar-ujsagirok
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A Kárpát-medencei magyar újságírók úgy írjanak, hogy ösztönözzék a magyar közösségeken 

belüli egység létrejöttét és ezáltal csökkentsék az asszimilációt – fogalmazott Szili Katalin 

Sepsiszentgyörgyön, a hétvégén megszervezett Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek 

Konvenciójának (KMÚEK) gyűlésén. A miniszterelnöki megbízott felidézte, hogy 2005-ben a 

magyar Országgyűlés akkori elnökeként támogatta a KMÚÉK megalakulását, hiszen 

meggyőződése, hogy a médiának mint a negyedik hatalmi ágnak, fontos szerepe van a magyar 

szó megőrzésében, illetve a szülőföldön való boldogulás ösztönzésében. A Székelyföldi 

Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) által szervezett háromnapos esemény megnyitóján 

Kalmár Ferenc, a magyar külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri 

megbízottja kifejtette: fontos, hogy létrejöjjön a Kárpát-medencei magyar újságírói egység, 

amely hozzájárulhat az asszimiláció megállításához és a fejlődéshez. Hasonlóan vélekedett a 

háromszéki önkormányzat elnöke, Tamás Sándor is, aki szerint fontos, hogy hálózatba 

szerveződjenek a külhoni magyar újságírók, hiszen így egyszerre több helyen tudják 

ráirányítani a figyelmet egy-egy fontos magyar ügyre.  

 

Követelik a Székelyföldön átvezető sztrádát: sajtóértesülések szerint az EU nem 
ad pénzt a Marosvásárhely–Jászvásár-autópályára 
2018. október 28. – Krónika 

Több fronton is sürgetik a Marosvásárhely–Jászvásár közötti, a Székelyföldön is áthaladó 

autópálya megépítését. A parlament törvényt alkotna, amely kötelezővé tenné a sztráda 

elkészítését, és Klaus Johannis államfő is síkra szállt a létesítmény mellett. A 

Marosvásárhely–Jászvásár közötti, a Székelyföldön is áthaladó, A8-as elnevezéssel ellátott 

autópálya megépítésének kötelezettségét foglalná törvénybe az a többpárti 

törvénykezdeményezés, amelyről a héten tárgyalt a képviselőház közlekedésügyi bizottsága. 

Benedek Zakariás, az RMDSZ szakpolitikusa elmondta, erre azért van szükség, mert a Cioloș-

kormány ennek a sztrádának a megépítését 2023–2030-ra tűzte ki célul, azonban a 

munkálatokat hamarabb meg kell kezdeni.  

 
Felújították a Nagyenyed melletti felenyedi magyar óvodát  
2018. október 28. – MTI, maszol.ro 

Átadták a Nagyenyed szomszédságában fekvő Felenyed magyar óvodájának felújított, 

kibővített épületét vasárnap délután ünnepélyes keretek között. A Fehér megyei 

szórványtelepülés református egyházközségének egykori kántori lakásában kialakított, 

leromlott állapotú óvodát teljesen felújították, és L alakban további termekkel bővítették ki. A 

munkálatokat a magyar állam a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 30 

millió forinttal, azaz közel 430 ezer lejjel támogatta. Az óvodaavató hálaadó istentisztelettel 

kezdődött, amelyen Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke hirdette az igét. 

A templom szomszédságában levő óvodánál Grezsa István, a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos és Oana Badea, Nagyenyed 

polgármestere is beszédet mondott. 
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https://kronika.ro/gazdasag/kovetelik-a-szekelyfoldon-atvezeto-sztradat-sajtoertesulesek-szerint-az-eu-nem-ad-penzt-a-marosvasarhelynjaszvasar-autopalyara
https://kronika.ro/gazdasag/kovetelik-a-szekelyfoldon-atvezeto-sztradat-sajtoertesulesek-szerint-az-eu-nem-ad-penzt-a-marosvasarhelynjaszvasar-autopalyara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103647-felujitottak-a-nagyenyed-melletti-felenyedi-magyar-ovodat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103647-felujitottak-a-nagyenyed-melletti-felenyedi-magyar-ovodat
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Gyertyafénynél imádkoztak az autonómiáért Marosvásárhelyen 
2018. október 28. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a Postaréten levő Székely vértanúk emlékművénél gyertyagyújtással 

csatlakoztak az őrtűzgyújtáshoz, amelyben az autonómia igényének kifejezéséért lobbantak 

fel a lángok Székelyföld-szerte. Izsák Balázs, az SZNT elnöke az őrtűzgyújtás marosvásárhelyi 

helyszínén kifejtette: ezzel a cselekménnyel a közösség autonómia melletti elkötelezettségét 

szeretnék megerősíteni. A gyertyák fényénél közösen imádkoztak az egybegyűltek a magyar 

nemzet megmaradásáért, az autonómiatörekvések sikerességéért. Maros megyében őrtüzet 

gyújtottak Makkfalván, Szolokmában, Székelyabodban és Havadon is. 

 
Az autonómiatörekvések fontosságát hangsúlyozták az őrtűzgyújtással 
Csíkszeredában 
2018. október 28. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács Csíkszeredában is őrtűz gyújtásával hívta fel a figyelmet a székely 

autonómiatörekvésekre vasárnap délután a Mikó vár előtti parkolóban. A mintegy kétszáz 

résztvevő – köztük katalán és partiumi zászlót lengető személyek is voltak – először 

elénekelte a magyar, majd székely himnuszt, ezt követően Veress Dávid csíkszéki SZNT-

vezető tartott beszédet. „A mai nap jelzés, hogy Székelyföld továbbra sem adja fel az 

önrendelkezés iránti törekvését – fogalmazott, tolmácsolva a Székely Nemzeti Tanács 

üzenetét. 

 

Az autonómia lángját táplálták 
2018. október 28. – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszéken Parajdon, Korondon, Szentegyházán, Városfalván, Székelykeresztúron és 

Farkaslaka községben, a Gordon-tetőn gyújtottak máglyát vasárnap délután hat órakor. 

Székelyudvarhely központjában fél hatkor gyülekeztek a helybéliek, itt egy-egy mécsessel 

csatlakozhattak a rendezvényhez a részvevők. Az SZNT helyi vezetősége azonban a felsoroltak 

mellett még számos magánkezdeményezéssel is számolt, így például 

Homoródszentmártonban, Székelyszenterzsébeten és Felsősófalván is lármafát gyújtottak 

vasárnap. 

 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az önrendelkezés napi politika fölé 
emeléséről 
2018. október 29. – Krónika 

Székelyföld-szerte őrtüzek gyúltak tegnap este a székely autonómia napján : a lármafákkal 

idén is a helyi közösségek autonómia melletti elkötelezettségét fejezték ki az SZNT 

kezdeményezésére. Az önrendelkezés ügyének kiemelt fontosságát hangsúlyozza Krónikának 

adott interjújában Szili Katalin is: az autonómiaügyekben közreműködő magyar 

miniszterelnöki megbízott szerint olyan közös céllá kell válniuk az önrendelkezési 

törekvéseknek, amelyeket ki kell emelni a napi politikai kérdések közül, és amelyek 

tekintetében egységes álláspontra van szükség. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyafenynel-imadkoztak-az-autonomiaert-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-autonomiatorekvesek-fontossagat-hangsulyoztak-az-ortuzgyujtassal-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-autonomiatorekvesek-fontossagat-hangsulyoztak-az-ortuzgyujtassal-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-autonomiatorekvesek-fontossagat-hangsulyoztak-az-ortuzgyujtassal-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-autonomia-langjat-taplaltak
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Árus: alaptalan a magyarzászló-bírság 
2018. október 29. – Krónika 

Árus Zsolt szerint teljesen alaptalanul, sőt alkotmányellenes módon bírságolta meg a Hargita 

megyei prefektus Székelyudvarhely polgármesteri hivatalát az október 23-ára kihelyezett 

piros-fehér-zöld díszítés miatt. A gyergyószentmiklósi jogvédő szerint precedensértékű 

taláros döntésre vagy a nemzetközi jogvédő szervezetek közbeavatkozására lenne szükség, 

hogy megszűnjenek a magyar kisebbség ellen elkövetett súlyos jogsértések.   

 

Magyar kokárda kitűzésére szólítják az önkormányzati képviselőket 
2018. október 29. – Krónika 

Az erdélyi magyar önkormányzati képviselők minden tanácsülésen tűzzék ki a magyar 

kokárdát, tiltakozásképpen a kisebbségi jogokat célkeresztbe vevő sorozatos támadások ellen 

– ezt a felhívást fogalmazta meg Fazakas Péter és Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Kovászna megyei önkormányzati képviselője. „Lefestik a helységnévtáblákat, 

visszaállamosítják az ingatlanjainkat, levétetik a feliratainkat, zászlóinkat, műemlék 

épületeinkről törölnek le évszázados feliratokat, bizonyíték nélkül bebörtönzik a fiatalokat, 

kivonják a zászlóinkat a többi közül” – sorolta a pénteki sajtótájékoztatón Fazakas Péter a 

sérelmeket, hozzátéve, abban bízik, hogyha a hatalom érzi az összefogást, változtat 

magyarellenes politikáján. 

 

Ötvös József nyugalmazott lelkész kapta az egykori városépítőről elnevezett 
kitüntetést Marosvásárhelyen 
2018. október 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gálaműsorral, kitüntetésátadással zárult a marosvásárhelyi Bernády-napok a hét végén: 

Ötvös József, a Vártemplom nyugalmazott lelkésze kapta a városépítő polgármester emlékére 

átadott plakettet. Nyolcvan évvel ezelőtt hunyt el Marosvásárhely legnevesebb elöljárója, az ő 

emlékére szervezi meg minden évben a polgármester nevét viselő alapítvány a Bernády-

napokat. Az idén ötnaposra bővült a rendezvénysorozat a Kultúrpalotában ért véget szombat 

este. 

 

Végéhez ért a Pro Media Alapítvány újságíróképzésének bemutató körútja 
2018. október 26. – Ma7.sk 

Végéhez ért pénteken a Pro Media Alapítvány újságíróképzésének bemutató körútja, 

amelynek utolsó két állomásán - a kassai és a nagykaposi magyar tannyelvű gimnáziumokban 

-  a ma7.sk vezető szerkesztője, egyik rovatvezetője, illetve az alapítvány kuratóriumának 

egyik tagja mutatta be a képzési programot. A kilenc megállóból álló bemutatkozó körúton az 

alapítvány és az általa működtetett ma7 médiacsalád munkatársai Pozsonytól Nagykaposig az 

ország déli részének több jelentős magyar oktatási nyelvű gimnáziumát látogatták végig. 
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https://ma7.sk/tajaink/vegehez-ert-a-pro-media-alapitvany-ujsagirokepzesenek-bemutato-korutja
https://ma7.sk/tajaink/helyhatosagi-valasztasok-lakossagi-forum-zajlott-komarom-orsujfalun
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Helyhatósági választások: lakossági fórum zajlott Komárom-Örsújfalun 
2018. október 26. – Ma7.sk 

A heves vitáktól som volt mentes az ÉS ?! Színház Polgári Társulás által október 25-én a 

őrsújfalui kultúrházban megrendezett nyilvános lakossági fórum, amelyen a Komárom 

külvárosában élő hozzávetőleg kétezer polgár alig egy százaléka volt jelen. Várady Kornélia, 

az ÉS ?! Színház PT ügyvezetője szándékukat azzal indokolta: a november 10-i helyhatósági 

választások előtt minden polgármester- és képviselőjelöltnek teret akartak adni, hogy 

elmondhassák a városrész fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseiket. Mivel ott polgári 

társulásukon kívül csak a Dynamo SE Futballklub működik, ezért vállalták a szervező 

szerepét. Külön meghívókat a jelölteknek sem küldtek. Ennek ellenére Komárom hat 

polgármester-jelöltje közül négy: Knirs Imre (MKP), Héder Ágnes (Most-Híd), Keszegh Béla 

jelenlegi alpolgármester (Függetlenek Komáromért) és Bósza János (független), valamint 

Szalay Károly (MKP), Szabó Csilla (Függetlenek Komáromért) és Molnár Marian (Most-Híd) 

képviselőjelölt fontosnak tartotta saját részvételét e fórumon. 

 
Három felújított óvodát adtak át tegnap a párkányi körzetben 
2018. október 26. – Ma7.sk 

Kisújfalu, Köbölkút, Muzsla felújított óvodáit adták át csütörtökön. Az avatási ünnepségeken 

részt vett Grezsa István a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri 

biztos és Menyhárt József, a MKP elnöke. Menyhárt József az átadások végén összegezte, 

felbecsülhetetlen számunkra a Magyarország segítő keze, de a sikeres felújításokhoz 

polgármestereinkre is szükség volt. Magunknak kell talpra állni, magunkat kell megerősíteni. 

Nagy előny, hogy a párkányi régió megyei képviselte nagyon erős, hiszen három MKP-s 

képviselő – Bolya Szabolcs, Farkas Iván, Szigeti László - sokat tesznek azért, hogy a tájegység 

szava messzire hangozzék. 

 

A kapcsolaterősítéshez is hozzájárulnak a Nemzeti Együttműködési Alap 
pályázatai 
2018. október 26. – Felvidék Ma 

Rozsnyón idén ősszel is megszervezték a „Pályázz okosan” című civil információs napot. A 

felvidéki képzés az Esély és Részvétel Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil 

Információs Centrum címbirtokosa és a Szövetség a Közös Célokért közös szervezésében 

valósult meg október 25-én. A rendezvény célja többek között a magyar és külhoni magyar 

kapcsolatok erősítése, együttműködések kiépítése, partnerségi kapcsolatok elősegítése, 

valamint a felvidéki magyar szervezetek tájékoztatása a Nemzeti Együttműködési Alap, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., de akár a Visegrádi Alap és egyéb határon átnyúló pályázati 

lehetőségekről is. 

 
Fekete Irén lett az SZMPSZ új elnöke, alelnököket is választottak 
2018. október 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/tajaink/helyhatosagi-valasztasok-lakossagi-forum-zajlott-komarom-orsujfalun
https://ma7.sk/tajaink/harom-felujitott-ovodat-adtak-at-tegnap-a-parkanyi-korzetben
https://ma7.sk/tajaink/harom-felujitott-ovodat-adtak-at-tegnap-a-parkanyi-korzetben
https://felvidek.ma/2018/10/a-kapcsolaterositeshez-is-hozzajarulnak-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazatai/
https://felvidek.ma/2018/10/a-kapcsolaterositeshez-is-hozzajarulnak-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazatai/
https://felvidek.ma/2018/10/a-kapcsolaterositeshez-is-hozzajarulnak-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazatai/
https://ma7.sk/kozelet/fekete-iren-lett-az-szmpsz-uj-elnoke-uj-alelnokoket-is-valasztottak
https://ma7.sk/kozelet/fekete-iren-lett-az-szmpsz-uj-elnoke-uj-alelnokoket-is-valasztottak
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Rimaszombatban tartotta a XIV. Országos Tisztújító Közgyűlését a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). A szombati közgyűlés legfontosabb napirendi pontja az 

új elnök és alelnökök megválasztása volt. A küldöttek döntése alapján a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének új elnöke Fekete Irén, két alelnöke pedig Hack László és Vörös 

Mária lett. A pedagógusszövetséget Jókai Tibor áprilisi halála óta Vörös Mária megbízott 

elnökként vezette, aki viszont nem indult az elnöki posztért a kongresszuson. A területi 

választmányok Fekete Irén, a pedagógusszövetség irodavezetője mellett Fodor Attilát, a 

Comenius Pedagógiai Intézet igazgatóját jelölték az elnöki tisztségre. Fodor az ülésen 

megköszönte, hogy ilyen nagyra értékelték a munkáját, de nem vállalta a jelöltséget. A 

közgyűlés így titkos szavazással Fekete Irén elnökké választásáról döntött. A jelenlevő 74 

küldöttből 72-en szavaztak, s 63 érvényes szavazattal választották meg az SZMPSZ új 

elnökének Fekete Irént. 

 

Közönségtalálkozó Komáromban: Kárpát-medence egységét mutatja fel a 
Hazajáró magazinműsor 
2018. október 27. – Ma7.sk 

Telt házas közönségtalálkozót tartott a Komáromi Polgári Esték című rendezvénysorozat 

keretében október 26-én, a Viking pubban a Magyar Közösség Pártja Komáromi Helyi 

Szervezete és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás. A Duna TV Magyar Örökség- és 

Prima Primissima-díjas honismereti-turisztikai magazinműsora, a Hazajáró váci és ipolysági 

munkatársának, Kenyeres Oszkárnak és Jakab Sándornak vetítéssel egybekötött, érdekes 

élménybeszámolóját élvezhettük. 

 

II. Rákóczi Ferenc ma is példát mutat 
2018. október 27. – Ma7.sk 

Megemlékezést és koszorúzást tartottak II. Rákóczi Ferenc fejedelem újratemetésének 112. 

évfordulója alkalmából október 26-án Kassán, a Rodostói-házban. A Magyar Jelenlét 

Házában pedig egy kiállítást nyitottak meg, amely az 1906. október 29-én tartott újratemetést 

mutatja be. A Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a Csemadok Kassai Városi 

Választmánya által szervezett megemlékezésen Haraszti Attila főkonzul emlékeztetett, II. 

Rákóczi Ferenc fejedelem bujdosótársaival és édesanyjával, Zrínyi Ilonával együtt 112 évvel 

ezelőtt Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban lelt végső nyughelyet. 

 
Kell-e nekünk, magyaroknak ünnepelnünk október 28-án? Simon Attila szerint 
nem 
2018. október 28. – Ma7.sk 

Csehszlovákia megalakulása elválaszthatatlanul összekapcsolódik a trianoni 

békeszerződéssel, s mivel ez utóbbi a magyar nemzet számára fájdalmas következményekkel 

járt, a csehszlovák állam létrejöttének évfordulóján a felvidéki magyarság nem tud ünnepelni 

– vélekedik a DennikN-en közzétett írásában Simon Attila történész. A két világháború 

közötti Csehszlovákia – nemzetiségre, anyanyelvre való tekintet nélkül – mindenki számára 
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biztosította a törvény előtti egyenlőséget és az általános választójogot. Mégis egy kassai vagy 

egy komáromi magyarnak Csehszlovákia megalakulása az önmeghatározáshoz való jog 

ignorálását és anyanyelvhasználatának korlátozását jelentette – jegyzi meg írásában Simon 

Attila. 

 

Az 1956-os forradalom a politika szorításában 
2018. október 28. – Ma7.sk 

Az 1989. október 23-án született harmadik Magyar Köztársaság jelképesen is '56 örököseként 

fogalmazta meg magát. Az 1956 megítéléséről folytatott emlékezetpolitikai viták a 

rendszerváltozást követően látszólag megszűntek, noha az egymást váltó kormányok a 

forradalom kapcsán eltérő hangsúlyokat fogalmaztak meg. Október 23-a nem vált apolitikus 

ünneppé: a megemlékezések évről évre politikai demonstrációk, tüntetések apropójául 

szolgálnak. A forradalom ötvenedik évfordulójára, a Gyurcsány-kormány akkori fellépésére 

pedig egyenesen az 1990 utáni magyar demokrácia egyik legsötétebb szégyenfoltjaként 

emlékezhetünk. Magyarország máig hordozza a forradalmat követő három évtized kádári 

kompromisszumának terhes örökségét. 

 

Balódi László: a fejlődés hozza magával a kihívásokat 
2018. október 28. – bumm.sk 

Balódi László jelenleg második ciklusát tölti Hodos polgármestereként. Elmondása szerint 

egy polgármester esetében is igaz a mondás: nem elég akarni, tudni is kell. Az elmúlt 

polgármesteri évekről és a jövőbeni tervekről kérdezték. 

 

A nyelvünk nem eladó 
2018. október 28. – Felvidék Ma 

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Csemadok Lévai Területi Választmánya a Barsi 

Találkozót Nagysallón. A tavalyi kitérő után, amikoris Barsbesén szervezték meg a 

rendezvényt, ismét hazatalált a népművészeti csoportok seregszemléje, amelyen több mint 

százhúsz fellépőt láthatott a közönség. Az október 27-én megtartott rendezvény elején Dora 

Mónika Reményik Sándor Az ige című versét adta elő, majd üdvözölte a vendégeket. Ezután 

Török Alfréd, a Csemadok Lévai Területi Választmányának elnöke köszöntötte a kilencedik 

Barsi Találkozó résztvevőit. 

 

Díjazták a külhoni magyar tudósítók legjobb televíziós és rádiós alkotásait 
2018. október 27. – Pannon RTV 

A magyar közmédia kárpát-medencei tudósítóinak találkozóját ezentúl minden évben 

Szabadkán szervezik meg - jelentette be Pásztor István. A VMSZ elnöke volt a tiszteletbeli 

házigazdája a háromnapos összejövetel péntek esti díjátadó gálájának, ahol az elmúlt egy 

évben, a külhoni magyar tudósítók legjobb televíziós és rádiós alkotásait díjazták. A Pannon 

RTV Szól a kakas című, a Zsinagógáról szóló dokumentumfilmje különdíjban részesült. 
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Az ártatlan délvidéki magyar áldozatokra emlékeztek Csúrogon 
2018. október  28. – Pannon RTV 

Megemlékezést tartottak ma az 1944–1945-ös ártatlan délvidéki magyar áldozatok csúrogi 

emlékhelyénél, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt, Teleki Júlia túlélő és a MNT 

szervezésében.A hívő ember válaszokat keres, és a hit az, amely reményt, megnyugvást tud 

adni a legkilátástalanabb, embert próbáló helyzetekben is. A történelmi egyházak képviselői, 

Paskó Csaba kelebiai plébános, Orosz Attila református esperes és Dolinszky Gábor 

evangélikus püspökhelyettes, az Úr szavával szóltak az emlékezőkhöz. Az alkalmi műsorban 

közreműködtek a Zentai Magyar Kamaraszínház színművészei és az Óbecsei Schola 

Cantorum énekkar Stefaniga Ottília vezetésével. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete hangsúlyozta, Csúrog a megbékélés szimbóluma, ahol a szerbek és a magyarok 

közösen emlékeznek. Az eseményen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is. 

 

Lefektették a palicsi Magyar Művelődési Központ alapkövét 
2018. október 27. – Pannon RTV 

Elhelyezték a Magyar Művelődési Központ alapkövét Palicson. Az építkezés a Színes 

Együttműködés elnevezésű, határon átnyúló szerb-magyar IPA-projekt keretében valósul 

meg, amely magában foglalja a Mórahalmon jövő év februárjában átadásra kerülő Kolo Szerb 

Művelődési Központ kiépítését is. A palicsi kultúrház 800 négyzetméteres lesz, és várhatóan a 

jövő év nyarának végéig elkészül. 

 

Koszorúzás Temerinben és Járekon az 1944/45-ös áldozatok emlékére 
2018. október 28. – Vajdaság MA 

Koszorúzással emlékeznek az 1944/45-ös áldozatokra Temerinben és Tiszaistvánfalván 

(Járek) november 1-jén, illetve 4-én. Temerinben 2018. november 1-jén, csütörtökön, délután 

négy órai kezdettel az áldozatok emléktábláinál helyeznek el koszorút a Nyugati temető nagy 

tömegsírjánál. Beszédet mond dr. Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

(Budapest) elnökhelyettese. 

 

EP-képviselők egy csoportja nyílt levélben tiltakozott a tervezett ukrán 
nyelvtörvény ellen 
2018. október 26. – MTI, Kárpátinfo, Webrádió, karpatalja.ma  

 Aggodalmát fejezte ki az első olvasatban elfogadott ukrán nyelvtörvény miatt pénteken 

tizenkilenc európai parlamenti (EP-) képviselő, akik nyílt levelükben a Velencei Bizottság 

véleményének kikérésére szólítottak fel a jogszabály végleges jóváhagyása előtt. Az Andrij 

Parubij ukrán házelnöknek címzett üzenetet a Fidesz-KDNP delegációjának tagjai, határon 

túli magyar politikusok, továbbá két-két bolgár és román EP-képviselő írta alá. 

Hangsúlyozták, hogy Ukrajna több nemzetközi egyezményben is kötelezettséget vállalt az 
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országban élő nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására. Illetve azt javasolták, hogy 

a második olvasatra kerülés előtt mindenképp küldjék meg véleményezésre a szöveget a 

Velencei Bizottságnak, s csak annak jóváhagyása után kerüljön sor a végső szavazásra. 

 

Németh Zsolt Hennagyij Moszkallal tárgyalt 
2018. október 26. – Kárpátalja 

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken délután 

Ungváron találkozott Hennagyij Moszkallal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás 

elnökével. A megbeszélést követően a politikus lapunk tudósítójának elmondta, hogy 

áttekintették a magyar–ukrán kapcsolatoknak a jelenlegi állását. 

 
Kétnapos egészségügyi szűrést kezdett a Katolikus Karitász Orvosmissziója a 
kárpátaljai Rahón 
2018. október 27. – MTI, Kárpátalja, Webrádió  

Több mint száz gyermek szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrővizsgálatát, valamint 

csaknem ugyanennyi felnőtt egészségügyi szűrését végzi el október 27-én és 28-án a Katolikus 

Karitász Orvosmissziója Rahón, az egyik legtávolabbi, magyarok által is lakott kárpátaljai 

településen. A szűrővizsgálatokról Koroknai András, az orvosmisszió helyettes vezetője az 

MTI érdeklődésére telefonon elmondta, különösen fontosnak érzi, hogy orvosaik az olyan 

távoli településekre is eljussanak Kárpátalján, mint Rahó, ahová az út Magyarországról - a 

határon történő hosszas várakozást is beszámítva - akár 8-10 órát is igénybe vehet. A szűrés 

kapcsán kifejtette, a gyermekek szemészeti és mozgásszervi vizsgálata során azoknak, akiknek 

szükséges, a szakorvosok szemüveget és lúdtalpbetétet írnak fel, amit az orvosmisszió 

készíttet és juttat el a pácienseknek.  

 
Felújítják a Vereckei-hágóhoz vezető utat 
2018. október 27. – Kárpátalja 

Az „Onur” elnevezésű török útjavító vállalat elkezdte az Alsóvereckétől a Vereckei-hágóig 

vezető útvonal javítását – olvashatjuk a pmg.ua hírportálon. A jelenlegi utat még 1955-ben 

építették, a mostani felújításra az Állami Regionális Fejlesztési Alapból különítették el a 

szükséges összeget. Mivel a Vereckei-hágón a magyarság talán egyik legfontosabb emlékműve 

áll, a felújítási munkálatok költségeihez Magyarország is hozzájárul. 

 

Pénzmágnes – pénzügyi verseny a Kárpát-medence magyar középiskolásai 
számára 
2018. október 27. – Kárpátalja 

Hatodik alkalommal kerül megszervezésre a Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodáshoz című 

vetélkedő Kolozsváron, amelyre a Kárpát-medence minden 9‒12. osztályos középiskolás 

tanulója benevezhet. A verseny menetéről Magyarország Beregszászi Konzulátusán tartottak 

sajtótájékoztatót a romániai szervezők. Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul 
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elmondása szerint ez az alkalom jól példázza azt, hogy mennyire fontos és hasznos az ehhez 

hasonló programok szervezése a fiatalság pragmatikus nevelése érdekében. 

 

Magyar nóta szólt Alsóőrben 
2018. október 27. – volksgruppen.orf.at 

Első alkalommal szerveztek Magyar Nótaestet az alsóőri Kultúrházban október 26-án, 

pénteken. A teltházas rendezvényen ismert és elismert magyarnóta-énekesek szórakoztatták a 

közönséget. A szervezők már a folytatáson gondolkodnak. 

 

Alkonzulátus nyílik Miamiban - Áder Miami polgármesterével tárgyalt 
2018. október 26. – MTI, Híradó 

Az anyaországgal való kapcsolattartást nagyban megkönnyíti, hogy Miamiban hamarosan 

magyar alkonzulátus nyílik - mondta Áder János. A floridai látogatáson tartózkodó magyar 

államfő pénteken tárgyalt Francis Suarez miami polgármesterrel.  A találkozót követőn a 

köztársasági elnök a magyar közmédiának nyilatkozva elmondta, hogy Floridában körülbelül 

100 ezer magyar él. Az ő életüket, valamint az ide látogató egyre több magyar turista 

gondtalan pihenését is segíti majd az új magyar alkonzulátus. 

 

 Jubileumi fotóskönyv a BMKE-től 
2018. október 27. – volksgruppen.orf.at 

„A Burgenlandi magyarok települései” címmel fotóskönyv mutatja be az Őrvidék 

hagyományos és modern, magyar kötődésű épületeit. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

fennállásának 50. évfordulójára elkészült kiadvány az épített örökségre hívja fel a figyelmet. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Térkép 

2018. október 27. – Duna World 

 

Nézőink közül sokan megszokhatták már, hogy itt a Térképben igyekszünk bemutatni a civil 

összefogások legszebb példáit. Mi is tanulunk belőlük, és talán Önök is meríthetnek olyan 

ötleteket, amelyeket hasznosítani tudnak a saját környezetükben. Most következő 
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riportunkban egy igazán jól működő, összetartó közösséget ismerhetnek meg, melynek 

köszönhetően napról-napra épül és szépül a Berettyó-menti Szalárd község. 

  

Műsorunkban néhány héttel ezelőtt a páratlan szépségű erdélyi településre, Torockóra 

látogattunk, abba a faluba, ahol úgy tartják, napjában kétszer kel fel a Nap. Az egykori 

bányásztelepülés festői panorámája és az ott élők vendégszeretete messze földről vonzza a 

turistákat. Most azonban nem a Székelykő festői panorámája miatt keressük fel Torockót, 

hanem az ott működő gyermekotthon miatt. Következő riportunk a remény kis szigetéről, a 

Kis Szent Teréz Gyermekotthonról szól.  

 

Az internet és a tömegkommunikációs eszközök térhódítása miatt manapság sajnos egyre 

kevesebb időt töltünk a természetben. A szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesület szeretné 

kicsalogatni a számítógépek és okostelefonok mellől a fiatalokat, hogy megtapasztalják a 

szabadban töltött idő, a táj és az élővilág szépségeit. A lelkes környezetvédők ennek 

érdekében táborokat tartanak középiskolásoknak, amelyek során megtanítanak sok-sok 

érdekes, ma már szinte elfeledett, de néhány évtizeddel ezelőtt még szinte természetes 

tevékenységet, szokást, elfoglaltságot.  

 

Nagyot álmodott egy maroknyi csapat az Arad megyei Pécskán, amikor kitalálták, hogy 

létrehoznak egy magyar közösségi házat a román-magyar határ menti kisvárosban. Nemcsak 

a szerencse állt melléjük, hanem sok-sok adakozó szívű ember is, így saját ingatlant tudtak 

vásárolni, amely a magyar kultúra otthona lesz Pécskán. Szükség is lesz rá, hiszen a lelkes 

csapat rendszeresen tart citera- és néptáncoktatást, színjátszókört működtet és számos 

hagyományőrző rendezvény szervezője a városban.   

 

Egyetemi docens, agrárszakember vagy éppen hagyományőrző huszár is átvehette a 

tiszteletbeli székely címet a székelyföldi Oklándon tartott 13. Tiszteletbeli Székely Találkozón. 

A Hargita megyei településen ezúttal 12 tiszteletbeli székely vehette át a szimbolikus 

címet,  melyre a korábbi években elismertek jelölték őket.   Kárpát-medence-szerte mintegy 

4-5 ezer magyar büszkélkedhet ezzel az elismeréssel. 

A hagyományokhoz híven, a felvidéki Kaposkelecsényben, idén is Kárpát-medencei 

alkotóműhelyt hívott össze a helyi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet. A rendezvény 

az évek során igazi Kárpát-medencei alkotó találkozóvá nőtte ki magát. Székelyföldről Réti 

Zoltán, Kárpátaljáról Halavács Béla, illetve felvidékiként a bodrogközi Árvai Attila az állandó 

vezetői, mesterei a tábornak. Minden évben maradandót alkotnak - ez idén is így történt.  

 

Öt kontinens 

2018. október 27. – Duna World 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-10-27-i-adas-2/
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Kövekkel, téglával, ágyúval és szívvel harcoltak a magyar szabadságért. A Pongrátz-testvérek 

közül volt, aki a Covin közben lévő harcból, volt, aki a Sztálin-szobor ledöntéséből vette ki 

részét. A szabadságharc után elhagyták Magyarországot. 

 

Az ’56-os forradalom után a nyugati országok kormányai, s maguk a szimpatizáns lakosok is 

segítő kezekkel várták, s fogadták a Magyarországról menekülteket. A szomszédos Ausztria, 

vagy Svájc mellett első számú letelepedési cél lett a világ másik felén fekvő Ausztrália, hiszen 

a kontinens nemcsak szabad életet, hanem az újrakezdés lehetőségét is megadta a magyar 

menekülteknek. 

 

Svédország második legnagyobb települését, Göteborgot ma is élénk magyar közösségi élet 

jellemzi. Itt működik a legnagyobb múltra visszatekintő szervezet. A Göteborgi Magyar 

Egyesületet az 1956-os események után Svédországba menekült magyarok alapították.  

 

Az elmúlt napokban a diaszpórában élő magyarok is világszerte megemlékeztek az 1956-os 

magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről hőseiről, áldozatairól.  

 

Tizenegy tengerentúli nagyvárosba viszi el hazánk kulturális örökségét a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes az 1848-as forradalom 170. évfordulójára készített Spirit of Hungary kétrészes 

produkciójával. 

 

Határok nélkül 

2018. október 26. – Kossuth Rádió 

 

Visszatekintés a felvidéki magyar politikai élet elmúlt 20 évére 

20 évvel a felvidéki magyar politikai egység megteremtése után érdemes visszatekinteni, hogy 

milyen út vezetett a három párt egyesüléséhez. Nem sokkal Csehszlovákia széthullása előtt, a 

kilencvenes évek elején, a bizonytalanság, a megosztottságból adódó súlytalanság és a meciari 

nacionalizmus nagyon megnehezítette a magyar közösség életét. Ezen akart változtatni a 

Lévai Értelmiségi Találkozó – sorozat. Az akkori szervezőket hívták meg egy "előremutató 

múltidéző" eszmecserére a magyar közösség sorsát szívükön viselő fiatalok, a Via Nova és az 

Esterházy Akadémia tagjai.  

 

Száz éves az SZNT és az EMNT 

Közeledik a hétvége, s vele Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

együttes ünnepi ülése Marosvásárhelyen kettős jubileumuk alkalmából. Száz éves a Székely 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-26_18-02-00&enddate=2018-10-26_18-40-00&ch=mr1
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Nemzeti Tanács és szintén száz évvel ezelőtt alakult meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is 

azzal a céllal, hogy közös erővel óvják meg Magyarország területi integritását. E két szervezet 

jogutódja a 15 évvel ezelőtt ugyanezen a néven újraalakult Székely Nemzeti Tanács és Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács. Ugyancsak ezen a hétvégén, Székelyföld Autonómiájának Napján, 

október utolsó vasárnapján őrtüzeket gyújtanak több településen is a Székely Nemzeti Tanács 

kezdeményezésére.  

 

Gyújtőlevéltárakat és – könyvtárakat hozott létre a Gyulafejérvári Római-

katolikus Érsekség. 

Gyújtőlevéltárakat és könyvtárakat hozott létre a Gyulafejérvári Római-katolikus Érsekség. 

Oláh-Gál Elvira Bernát Rita levéltárost kereste meg Csíksomlyón, ahol még nem fejeződött be 

a gyűjtőmunka, de már kutathatók a dokumentumok. A könyvtár és a gyűjtés vezetőjétől azt 

is megtudjuk, hogy minden irat értékes, ami még fellelhető a plébániákon, ami túlélte a 

kommunizmus pusztító, egyházellenes évtizedeit. 

 

Az idén ünneplik a nagybecskereki Nepomuki Szent János székesegyház 

felszentelésének 150. évfordulóját 

Az idén ünneplik a nagybecskereki Nepomuki Szent János székesegyház felszentelésének 150. 

évfordulóját. A központi ünnepség november 24-én lesz, amikor szerbiai püspökök 

részvételével hálaadó szentmisét celebrálnak 11 órától. A jubileumra készülve, úgy döntöttek, 

hogy felújítják a tornyot, méghozzá teljes egészében. Persze nemcsak építkezéssel, hanem 

más, lelki tartalmakkal is készülnek az ünnepségre. Mindezekről sajtótájékoztatón számolt be 

Németh László megyéspüspök, ahol jelen volt tudósítónk, Kónya-Kovács Ottília is.  

 

Marosvásárhelyen egy éven belül felavatják Bethlen Gábor fejedelem egész 

alakos szobrát 

Marosvásárhelyen egy éven belül felavatják Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát - 

Harmath István erdélyi születésű, magyarországi szobrászművész alkotását ̶ jelentették be az 

RMDSZ városi szervezetének mai sajtótájékoztatóján. Ez lesz az első olyan magyar 

vonatkozású köztéri alkotás, amely a város főterén kap helyet, a szoborállítás költségeit pedig 

a város fedezi. A Bethlen Gábor szobor tervével párhuzamosan egy másik – egy román 

vonatkozású- köztéri alkotás tervét is jóváhagyta a városi tanács, a román felvilágosodás – az 

ún. Erdélyi Iskola – képviselőinek tiszteletére. A tervek már elkészültek, a napokban a 

kivitelezési szerződéseket is megkötik a polgármesteri hivatallal.  

 

 

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 29. 
18 

III. Nemzetközi Sztalker Fesztivált 

Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház bázisán a napokban rendezik 

meg a III. Nemzetközi Sztalker Fesztivált. A nyitó előadás szerda este a beregszászi 

színtársulat Szarvassá változott fiú c. darabja volt. Nyolc nap alatt fellép – többek között – a 

magyar és az ukrán nemzeti színház is a Vérke-parti városban. A beregszászi székhelyű 

magyar teátrum a fesztivál ideje alatt ünnepli megalakulásának 25 éves jubileumát is. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház 

főigazgatóját, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház főrendezőjét hallják. 

 

Határok nélkül 

2018. október 27. – Kossuth Rádió 

 

A Lakatos Demeter Kulturális Egyesület a csángómagyarok kultúrájának 

megismertetését tűzte ki célul 

A Lakatos Demeter Kulturális Egyesület a csángómagyarok kultúrájának megismertetését, 

értékeinek felmutatását tűzte ki célul. Évente kitüntetéssel ismeri el azoknak a személyeknek 

az aktivitását, akik ebben a szándékukban segítik az egyesület tevékenységét és kiváló munkát 

végeznek. Az idei díjazottak többsége székelyföldi. Az ünnepi díjátadón ott járt munkatársunk 

Oláh-Gál Elvira is, aki először Köves Ferencet, az egyesület elnökét kérte mikrofon elé. 

 

Konferencia Temesváron az egyházi zene több évszázados bánsági történetéről  

Az egyházi zene több évszázados bánsági történetébe nyújtott betekintést az a temesvári 

konferencia, amelyet az Új Ezredév Református Központ szervezett az Egyházzenei határon 

átnyúló turisztikai útvonalak című uniós támogatású programban. A tanácskozás után Lehőcz 

László kért mikrofon elé néhány előadót. (A végén részlet Kodály: Meditáció egy Debussy 

témára c. művéből, amelyet a konferencia nyitányaként Bakos Zsuzsanna szólaltatott meg) 

 

Madárles Válaszúton 

Másodikos és harmadikos kisdiákok indultak úgymond ,,madárlesre” Válaszúton, a Kallós 

Zoltán Alapítványnál tartott múzeumpedagógiai foglalkozáson. A kiállított tárgyakon 

keresték a madármintát, így ismerkedtek anyagokkal, viselettel, háztartási eszközökkel, a 

Kallós Zoltán által gyűjtött néprajzi anyaggal. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-27_18-30-00&enddate=2018-10-27_19-07-00&ch=mr1
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Néhány éves szünet után újraindult a felnőtteknek szóló magyar néptánc-

oktatás Aradon 

Néhány éves szünet után újraindult a felnőtteknek szóló magyar néptánc-oktatás Aradon. A 

szervezők, miközben remélik, hogy táncházzá, illetve mozgalommá növi ki magát a 

kezdeményezés, várnak minden előképzettség nélküli érdeklődőt is, akik hetente egyszer 

szívesen megtanulnának egy-egy autentikus néptáncot, illetve népdalt. Az első foglalkozást a 

Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében tartották. Ott Pataky Lehel Zsolt beszélgetett 

néhány résztvevővel. 

 

Határok nélkül 

2018. október 28. – Kossuth Rádió 

 

Őrtüzek gyúltak Székelyföld-szerte 

A székely nemzeti tanács felhívására október utolsó vasárnapján Székelyföld számos 

településén gyújtanak lármafákat, őrtüzeket, azzal a céllal, hogy kifejezésre juttassák a 

közösség önrendelkezés iránti igényét. Marosvásárhelyen a Postaréten gyűltek össze, 

ahonnan Erdei Edit Zsuzsánna jelentkezik.  

 

A legdurvább sztálinista időkben alakult meg a Magyar Autonóm Tartomány 

A legdurvább sztálinista időkben alakult meg a Magyar Autonóm Tartomány – nem annyira 

bukaresti kezdeményezés volt, mint amennyire szovjet. Úgy gondolták, hogy a nemzetiségi 

kérdésnek és az integrációnak ez lesz a megoldása.  A MAT nem volt önálló politikai entitás, 

vezetői nem voltak túl magasan képzett káderek, és az első három évben nem is 

kezdeményeztek semmit önállóan, a mindennapi ügyek intézésére szorítkoztak: értelmezték 

és végrehajtották a bukaresti direktívákat. 1956-ra viszont, már önálló kapcsolatai épültek ki 

Magyarországgal. A MAT vezetői a magyar kultúra és a hagyományápolással próbálták a 

magyar múltat újraértelmezni. A magyar nyelv kizárólagosságának és az otthonosságérzetnek 

vetett véget 1956. Erről beszélget Stefano Bottoni történésszel Oláh Gál Elvira. 

 

60 éve volt a Szoboszlay-per 

Az imént hallott beszélgetésben is említést tett a történész az 56-os forradalmat követő 

romániai megtorlás egyik legnagyobb koncepciós peréről, a Szoboszlay-perről. Idén 

szeptember elsején volt 60 éve, hogy a 10 fővádlottat kivégezték. Sírhelyük ma sem ismert. 

További 47 személyt kiáltottak ki bűnösnek, őket összesen több mint 1300 év 

börtönbüntetésre vagy kényszermunkára ítélték. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-28_18-02-00&enddate=2018-10-28_18-40-00&ch=mr1
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Beszélgetés Benkő Levente történésszel 

Akik túlélték az erdélyi 1956-ot, és visszamentek az egykori román Gulágra emlékezni. Benkő 

Levente történész rengeteg túlélőt felkeresett, velük közösen utazta be az egykori 

börtönhelyszíneket. Erről, és az ennek kapcsán írott könyvéről kérdezte Szilágyi Szabolcs.  

 

 


