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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pártfüggetlen magyar államfőjelölt állítását javasolja az EMNP 
2019. augusztus 28. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló 
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői azt kezdeményezték egy szerdán Aradon tartott 
sajtótájékoztatón, hogy az erdélyi magyarság politikai szervezetei egy pártokon felüli, a 
nemzeti konszenzust megjelenítő magyar jelöltet állítsanak a novemberben tartandó 
romániai elnökválasztásra. Aradi sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető 
elnöke azt mondta, hogy hosszú ideig ilyen személyiség volt Tőkés László, de ilyen 
személyiség lehetne Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Böjte Csaba 
ferences szerzetes vagy akár Bölöni László egykori labdarúgó is. Félre kellene tenni a 
pártpolitikai különbözőséget, olyan jelölt kell, aki képes a nemzeti konszenzust felmutatni. 
Olyan személy legyen a jelölt, akire szívesen szavaz minden magyar. Így tudnánk megállítani 
azt a folyamatot, amely az EP-választásokon elindult, hogy a magyar szavazók román 
pártokra szavaznak” – fogalmazott Toró T. Tibor. 

 
A Katolikus Karitász több mint háromszáz magyar gyermek iskolakezdését segíti 
Kárpátalján  
2019. augusztus 28. – MTI, Mandiner, hirado.hu, Kárpátalja  

Több mint háromszáz magyar gyermek iskolakezdését támogatja idén táskákkal és 

tanszerekkel Kárpátalja 13 településén a Katolikus Karitász, amely 36 kisdiáknak adott át 

ünnepélyes keretek közt iskolatáskákat és taneszközöket szerdán Kőrösmezőn.  A Kárpátalja 

legtávolabbi, magyarok által is lakott hegyvidéki településének magyar iskolájában és 

óvodájában tartott átadási ünnepséget követően Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos 

igazgatója az MTI érdeklődésére telefonon elmondta: a segélyszervezet idén is kiterjesztette 

Kárpátalja magyarlakta településeire a Legyen öröm az iskolakezdés a határontúli magyar 

kisgyermekek számára is! elnevezésű programját, hogy elsősorban azokon a családokon 

segítsen, amelyekben a súlyos ukrajnai gazdasági és szociális helyzet miatt nagy gondot jelent 

a gyermekek beiskolázása. 

 

Brüsszeli fókuszban a restitúciós jogsértések – Uniós jogi alapon közelíti meg a 
kérdést a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2019. augusztus 28. – Krónika 

Az Európai Bizottság elismerte az uniós jog alkalmazhatóságát a visszaszolgáltatási 

közigazgatási döntések tekintetében, feltéve, hogy azok Románia csatlakozása után születtek 

– jelentette ki a Krónikának adott interjúban Csóti György. A restitúciós jogsértéseket másfél 

éve összegző budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója szerint két nagy csoportja van a 

jogsértéseknek Erdélyben: az egyik a visszaállamosítások, a másik a restitúciós törvény 

szabotálása, a végrehajtás vég nélküli elodázása. 
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Alkotmányossági óvást emelt az ombudsman az új közigazgatási kódex ellen 
2019. augusztus 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Alkotmányossági óvást emelt szerdán az ombudsman a bukaresti kormány két hónapja 

hozott sürgősségi rendelete ellen, amellyel hatályba léptette az alkotmányossági 

normakontrollon korábban elbukott közigazgatási törvénykönyv egy újabb változatát. A 

Romániában a nép ügyvédjének nevezett alapjogi biztos szerint semmilyen sürgősség nem 

indokolta, hogy a kormány a rendkívüli helyzetekre kitalált jogalkotási módszerrel avatkozzék 

be a törvényalkotás folyamatába. A jogszabály új változatát korábban az RMDSZ is bírálta 

arra hivatkozva, hogy csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést jelent a korábban 

hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest. 

 

Kezdődik a céhes város Őszi Sokadalma: gazdag programot kínál 
Kézdivásárhelyen a szerdán kezdődő hagyományos városünnep 
2019. augusztus 28. – Krónika 

Magyarországi és erdélyi előadók fellépése, számos kulturális és szórakoztató esemény várja 

az immár harmincadik alkalommal szervezendő kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom résztvevőit. 

A háromszéki város ünnepe szerdán kezdődik és vasárnapig tart.  

 

Távoli, mégis közeli nyelvrokonok Kolozsváron: az Uralon túlról is jöttek 
vendégek a Finnugor Írók Szövetségének kongresszusára 
2019. augusztus 28. – Krónika 

A magyarok legközelebbi nyelvrokonai, a nyugat-szibériai hanti és manysi népcsoport tagjai 

közül is ellátogattak Kolozsvárra a hét végén szervezett Finnugor Írók Szövetségének 

kongresszusára. A rendezvényről, amelyet első ízben tartottak a kincses városban, Varga P. 

Ildikó főszervező, a BBTE magyar nyelv és irodalom szakának adjunktusa, finn szakos 

egyetemi tanár beszélt a Krónikának. 

 

Több tucatnyian kértek audienciát a Kolozsvári Magyar Napok alatt  
2019. augusztus 28. – transindex.ro 

Hat nap alatt, 34 órában, 12 RMDSZ-es tisztségviselő és jogtanácsos várta a kolozsváriakat 

fogadóórára. A X. Kolozsvári Magyar Napok alatt, az RMDSZ kolozsvári szervezetének 

irodájában több tucat érdeklődő fordult meg, akik kérdéseire a megyei tanácsosok, kolozsvári 

helyi tanácsosok, az alpolgármester, képviselő és EP-képviselők válaszoltak, illetve jogi 

problémák esetében Tasnádi István Szilárd ügyvéd adott tanácsokat.  

 
Inkubátorházakra kért támogatást Borboly Csaba  
2019. augusztus 28. – transindex.ro 

A fiatalok vállalkozásfejlesztési lehetőségeinek megteremtéséhez, pályázati források 

átcsoportosításához kért támogatást Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

Simion Crețutól, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatójától augusztus 
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28-án, szerdán. „Szeretnénk elérni, hogy a következő hétéves programozási időszakban 

Hargita megye olyan pluszforrásokhoz jusson, amelyek révén fel tud zárkózni azokhoz a 

megyékhez, amelyekben több a nagyváros, a nagyberuházás, és magasabbak a fizetések” – 

számolt be Borboly Csaba. 

 

Eddig büntetlenül terjesztette a Vasgárda eszméit: külön ösztökélésre 
nyomoznak a legionáriusok vezetője ellen  
2019. augusztus 28. – maszol.ro 

Újraindult a bűnvádi eljárás a Legionárius Mozgalom három képviselője, köztük a magát a 

szervezet elnökének nevező Șerban Suru ellen. A hír a Legionárius Mozgalom blogján jelent 

meg a három vizsgált személy nevével együtt: Șerban Suru mellett Ovidiu Cristian Dinescu és 

Petru Pieptănaru neve szerepel a bejegyzésben. Az eljárás precens értékű lehet, hiszen Serban 

Suru valósággal sportot űz abból, hogy bebizonyítsa: a szigorú jogi keret ellenére 

Romániában bárki büntetlenül terjesztheti az egykori Vasgárda eszméit, ápolhatja fasiszta 

tömeggyilkosok kultuszát és gyakorolhatja a náci karlendítést a belügyminisztérium vagy 

akár a legfőbb ügyészség épülete előtt, noha mindezt törvény tiltja.  

 
Közel 300 ezer résztvevőt számoltak a 10. Kolozsvári Magyar Napokon  
2019. augusztus 28. – maszol.ro, Krónika 

A szervezők számításai szerint a tíz nap során közel 300 ezer résztvevője volt a jubileumi, 

tízedik kiadásához érkezett Kolozsvári Magyar Napoknak, a kulturális seregszemlén 133 

programhelyszínen 630 rendezvényt bonyolított le a Kincses Kolozsvár Egyesület, a KMN 

Egyesület, valamint a 156 partnerszervezet.  

 
Inkubátorházakkal adnak lendületet a helyi gazdasági életnek 
2019. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Egészségügyi szolgáltatásokat fog biztosítani egy magánegyetem kezdeményezésére épülő 

marosvásárhelyi inkubátorház, a Nyárádszeredában létesítendő „mini ipari park” pedig 

informatikai, tömegkommunikációs és dizájncégeknek fog helyet adni. A beruházásokat 

részben uniós támogatásokból valósítják meg. 

 

Van még remény, hogy eltörlik a rekordbírságot a korondi felirat ügyében 
2019. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Már kevesebb, mint két hét áll a korondi polgármester rendelkezésére, hogy leadja a 

csíkszeredai törvényszéken a községháza felirat eltávolítását igazoló bizonyítékait. Reméli, 

hogy eltörlik a rá kiszabott közel 100 ezer eurós bírságot.  

 
A román alkalmazottak magyarul tanulnának, a magyar állástalanok románul 
2019. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Augusztustól magyar nyelven is szervezhetnek továbbképző tanfolyamokat az állástalanoknak 

– jelentette be sajtótájékoztatón a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115768-eddig-buntetlenul-terjesztette-a-vasgarda-eszmeit-kulon-osztokelesre-nyomoznak-a-legionariusok-vezet-je-ellen
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-alkalmazottak-magyarul-tanulnanak-a-magyar-allastalanok-romanul
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-alkalmazottak-magyarul-tanulnanak-a-magyar-allastalanok-romanul


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus  29. 
4 

igazgatója. Kelemen Tibor szerint ez könnyítés, hiszen eddig hivatalosan csak románul 

képezhették a munkanélkülieket, noha az előadók igyekeztek megértetni a tananyagot 

azokkal is, akik nem beszéltek jól románul. Ezentúl a vizsgáztatást is le lehet bonyolítani 

magyar nyelven, bár ez még szervezést igényel.  

 
Árpád-kori királysírra bukkanhattak a Temes megyei Egresen magyar és román 
régészek 
2019. augusztus 28. – Krónika, maszol.ro 

Ugyan biztosat még nem lehet állítani, de az eddigi leletek és az előkerült épületmaradványok 

alapján nem kizárt, hogy II. András magyar király és felesége, Courtenay Jolánta sírját 

találták meg magyar és román régészek a Temes megyei Egresen. A leletek értéke azért is 

felbecsülhetetlen, mert Árpád-kori királysírokra Magyarországon is alig akad példa, 

értékelték a Krónikának a szakemberek. 

 

Szóforgatag a nemzeti kisebbségekért vívott küzdelemről 
2019. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

A nemzetiségi kisebbségek európai uniós jogvédelmi lehetőségeiről tárgyaltak szerdán a 

marosvásárhelyi Szóforgatagon. A Vásárhelyi Forgatag kerekasztal-beszélgetésének két 

meghívottját, Vincze Lóránt európai parlamenti képviselőt és Biró Zsolt romániai parlamenti 

képviselőt Pataky István újságíró, a Krónika napilap főmunkatársa faggatta.  

 

Nincs megegyezés – Hogyan látják a szlovákok 
2019. augusztus 28. – Ma7.sk 

A Most-Híd Országos Tanácsa a hét elején eldöntötte, nem lesz közös lista a Magyar Közösség 

Pártjával. A hír különböző reakciókat váltott ki a magyar politikusok körében, voltak, akik 

csalódtak, sőt, olyan is akadt, aki kijelentette, ebben az esetben nem indul pártja önálló 

listáján, az istenadta nép reakcióiból azonban azt lehet leszűrni, hogy egyik párt szekértábora 

sem dőlt emiatt a kardjába. 

 
A Most-Híd tagadja, hogy néhányan ki akarnak lépni a pártból 
2019. augusztus 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Tagadja a Most-Híd, hogy többen ia ki akarnak lépni a pártból amiatt, hogy nem egyeztek 

meg az MKP-val. A TASR hírügynökséget Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője tájékoztatta. A 

párt Országos Tanácsa hétfői ülésén 37:5 arányban elfogadta azt a döntést, melynek 

értelmében nem lépünk koalícióra a parlamenti választás előtt az MPK-val. „Ugyanúgy, mint 

az MPK-ban, a Most-Hídban is voltak, akik támogatták, és voltak, akik ellenezték a koalíciót” 

– közölte Debnár Klára. A szóvivő azt mondta, a két párt közötti tárgyalás lezárása 

megnyitotta a lehetőséget a további pártokkal való egyeztetésre. „Az első megállapodás már 

létrejött, mégpedig a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel (MKDA)” – tette hozzá 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arpad-kori-kiralysirt-talalhattak-a-temes-megyei-egresen
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Debnár. Bugár Béla, a Most-híd elnöke az OT után azt mondta, hogy az MKP nem volt 

hajlandó engedni a feltételeiből, amelyek között a választási lista helyeinek 50:50 százalékos 

elosztása is szerepelt, és ahhoz is ragaszkodtak, hogy egyik párt elnöke sem lehet a közös lista 

vezetője. 

 

Simon biztosítaná a magyar parlamenti képviseletet – Az MKP-val, vagy a PS-
szel is táncba menne 
2019. augusztus 28. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A parlamenten kívüli Magyar Fórum még tárgyalni akar az együttműködésről a szintén 

parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártjával. Emellett el tudja képzelni az együttműködést 

a Progresszív Szlovákiával is, amely a napokban magyar platformot alapított. Ezt Simon 

Zsolt, az MF elnöke erősítette meg a TASR hírügynökségnek, hangsúlyozva: biztosítani akarja 

a magyar kisebbség parlamenti képviseletét a jövő évi választások után is. Az MKP nyitott a 

tárgyalásra, de kész egyedül is indulni a választásokon. „Örülök, hogy vannak olyan szlovák 

pártok, amelyek a szlovákiai magyarok problémáit legalább olyan fontosnak tekintik, mint a 

szlovákokét” – jelentette ki Simon a PS magyar platformjára utalva. Bár a pártelnök el tudná 

képzelni velük is az együttműködést, bevallása szerint egyelőre nem tárgyaltak. 

 

Több helyszínen, bővült programkínálattal folytatódnak a Cseperedő program 
foglalkozásai 
2019. augusztus 28. – Felvidék Ma 

Szeptembertől Felvidék-szerte bővül a Ringató foglalkozások száma, mindazonáltal új 

foglalkozásvezetőkkel gyarapodott a felvidéki csapat. A most kezdődő iskolaév során több 

újdonsággal és változatos programkínálattal folytatódik a Cseperedő program a Felvidéken. 

„A Ringató foglalkozás helyszíneinek  száma immár eléri az ötvenet. Emellett négy új 

foglalkozásvezető  csatlakozott hozzánk” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Berky 

Angelika, a Cseperedő program felvidéki koordinátora. Mint hozzátette, a nyár folyamán 

szervezték meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság által támogatott képzést, melynek 

köszönhetően gyarapodott a felvidéki foglalkozásvezetők közössége is. 

 

Menyhárt: Bugár akarta kihúzni a pártelnököket 
2019. augusztus 28. – Új Szó 

Az MKP elnökét, Menyhárt József arról kérdezték, miért nem sikerült megállapodniuk a 

Híddal: „…Azt gondolom, hogy a felvidéki magyar közösség java része az EP-választáson, az 

önkormányzati választáson és más választásokon is kitüntette bizalmával az MKP-t. Nem azt 

mondom, hogy nekünk a listás helyek fele alanyi jogon jár, hanem azt, hogy ezért az 50 

százalékért mi képesek lettünk volna hadrendbe állítani a csapatot és dolgozni érte…” 

 

Bugár: Az MKP egy millimétert sem akart engedni 
2019. augusztus 28. – Új Szó 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/08/28/simon-biztositana-a-magyar-parlamenti-kepviseletet-az-mkp-val-s-a-ps-szel-is-tancba-menne
https://felvidek.ma/2019/08/tobb-helyszinen-bovult-programkinalattal-folytatodnak-a-cseperedo-program-foglalkozasai/
https://felvidek.ma/2019/08/tobb-helyszinen-bovult-programkinalattal-folytatodnak-a-cseperedo-program-foglalkozasai/
https://ujszo.com/kozelet/menyhart-bugar-akarta-kihuzni-a-partelnokoket
https://ujszo.com/kozelet/bugar-az-mkp-egy-millimetert-sem-akart-engedni
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Bugár Bélát, a Híd Országos Tanácsának ülése után kérdezték: „Mi hajlandóak voltunk 

visszalépni több pontban, addig az MKP elnöksége nem volt hajlandó egy millimétert sem 

engedni. Úgy nem lehet megegyezni, hogy az egyik fél kompromisszumkész, a másik azonban 

nemigen. Ráadásul a listás helyek fele-fele arányú megosztása nem biztos, hogy jó megoldás a 

Hídnak egy olyan tíz év után, amely során kaptunk hideget-meleget. De azt sem szabad 

elfelejteni, hogy mi nemcsak magyarokat, hanem szlovákokat, ruszinokat, romákat is teszünk 

a listára…” 

 

Kellene  egy jó magyar csapat 
2019. augusztus 28. – Lacza Tihamér – Figyelő 

Andrej Danko szlovák házelnök még nem hirdette ki a 2020-ban esedékes szlovák parlamenti 

választások időpontját, de a voksolásra valószínűleg február 29-én kerül sor, mivel a mostani 

parlament megbízatása március 5-én véget ér. Egyelőre úgy néz ki, hogy egyetlen magyar 

képviselő sem lesz a pozsonyi törvényhozásban, ezért a magyar szavazóbázisú pártoknak 

minél hamarabb meg kellene egyezniük a közös indulásról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. augusztus 28-i számában olvasható) 

 

Magyar elsősök Bánátban 
2019. augusztus 28. – Pannon RTV  

A közép-bánáti általános iskolákban egyre több az összevont tagozat. 

Az sem ritka, hogy valamelyik településen egyetlen magyar elsőst se íratnak be. Ennek 

ellenére a magyar tannyelvű oktatás még mindenhol megmaradt. 

Jórészt a tanulók számának a csökkenése miatt a becskereki iskolában egy váltásban 

dolgoznak. Egy minisztériumi pilóta projektnek köszönhetően szeptembertől a délutáni 

órákban is nyitva marad az iskola. 

 

Még tart a temerini Kókai Imre Általános Iskola felújítása 
2019. augusztus 28. – Pannon RTV 

A temerini Kókai Imre Általános Iskola valamivel több mint ezer magyar diákja azonban nem 

saját iskolájában kezdi meg a tanévet, ugyanis az intézmény felújítása még folyamatban van. 

Két hónappal ezelőtt a betonfalakig lecsupaszították a több mint fél évszázados épületet. A 

település oktatási intézményei egyébként is teljes kapacitással dolgoznak, mégis sikerült 

elhelyezni a magyar diákokat, akik a tervek szerint csak a második félév folyamán térhetnek 

vissza a saját iskolájukba. 

 

Bányásznapot tartottak Aknaszlatinán 
2019. augusztus 28. – Kárpátalja 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-elsosok-banatban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-elsosok-banatban
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/meg-tart-temerini-kokai-imre-altalanos-iskola-felujitasa
https://karpataljalap.net/2019/08/28/banyasznapot-tartottak-aknaszlatinan
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Együtt ünnepelt Aknaszlatina apraja és nagyja a bányásznap alkalmával augusztus 25-én. Az 

utóbbi évek során sajnos a bánya már nem üzemel, de a helyiek még mindig bányásznapot 

tartanak – amely egyben a község napja is – büszkén emlékezve évszázados bányász 

múltjukra. Az ünnepség a kora délelőtti órákban hagyományosan áhítattal vette kezdetét a 

bányászkápolnánál. 

 
Beleszólnál a politikába? 
2019. augusztus 28. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második évfolyama indul el ősszel. A fiatalok 

jelentkezését szeptember 10-ig várják. A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt a Kárpátaljai 

Közéleti Akadémia előzte meg, amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a 

KMKSZ Ifjúsági Szervezetével, a Robert Schuman Intézettel és Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselővel közösen hirdettük meg 2018 tavaszán – mondta el lapunknak Dobsa 

István, a KMKSZ ISZ elnöke. – Erre a tematikára épülve kezdeményezte aztán a Mathias 

Corvinus Collegium (MCC) a Közéleti Vezetőképző elindítását 2018 nyarán. Örültünk annak, 

hogy szép számban voltak jelentkezők, több mint harminc fiatal érdeklődött, akik közül a 

felvételi eredmények alapján tizenheten kezdték meg a képzést. 

 

Elkezdődik a tájház felújítása Völgyifaluban 
2019. augusztus 28. – Népújság  

lkmnok3519A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) 

Tanácsa múlt heti rendkívüli ülésén döntött arról, hogy megkezdődhet a völgyifalui tájház 

tényleges felújítása. Az önkormányzat közbeszerzési pályázatára, amely a völgyifalui tájház 

felújítási munkálatainak elvégzésére vonatkozott, csak a lendvai Legartis vállalat jelentkezett. 

Az LKMNÖK még tavalyi határozata alapján 50 ezer euró összegért vette meg Völgyifalu 

központjában, a faluotthon közvetlen szomszédságában lévő ingatlant, amelyből a tervek 

szerint tájházat alakítanak ki. Az ingatlanvásárlás forrása a szlovén gazdaságfejlesztési tárca 

nemzetiségi gazdaságfejlesztési alapja volt. 

 

Balatoni, bajai, lendvai 
2019. augusztus 28. – Népújság  

Hal a vízben, hal a kondérban, harmincháromban vagy annál is többen. A jó hangulatban 

folyó XIV. Nemzetközi Halászléfőző Versenyen Lendván a csapatok idén is megfőzték a 

maguk legjobb halászléjét – ki balatoni típusút, ki bajait, de már egyre inkább mondható, 

hogy lendvai halászlé is létezik. Idén is itt volt a mindig nagy szeretettel visszatérő Süsü 

sárkányok nevű gárda Ljubljanából (képünkön), valamint nagy kedvvel vett részt sok hazai és 

távolról érkezett főzőcsapat. Lendvának három kiemelt, hosszú hagyományú etno-kulináris 

rendezvénye van, idéntől a Bográcsfeszt és a Lendvai Szüret mellett ide tartozik a 

Halászléfőző Verseny is, mely méltó módon nyitotta meg múlt szombaton a Vinarium 

fesztiválsorozatot. 
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https://kiszo.net/2019/08/28/beleszolnal-a-politikaba/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7484-elkezd%C5%91dik-a-t%C3%A1jh%C3%A1z-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa-v%C3%B6lgyifaluban.html
https://nepujsag.net/muravidek/7482-balatoni,-bajai,-lendvai.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 28. – Kossuth Rádió 

 

Hétfőn alakult meg Révkomáromban a Progresszív Szlovákia magyar platformja, amely 

tovább oszthatja a magyar szavazatokat. Ez az az új, liberális párt, amely a köztársasági elnöki 

székbe repítette Zuzana Caputovát, s a legfrissebb felmérések szerint esélyes a parlamenti 

bejutásra, sőt, akár a kormányalakítás egyik fontos tényezője lehet a jövő februári választások 

után.  

 

Nincs esély arra, hogy magyar elnöke legyen Romániának, de az idei államfőválasztás jó 

lehetőség, hogy az erdélyi magyarság egységet és erőt mutasson fel, ha sikerül közös, 

pártsemleges, a magyar választók számára hiteles jelöltet állítani a novemberi 

elnökválasztásra – mondták az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői ma délután az aradi 

sajótájékoztatójukon.  Szerintük a jelenlegi kormányválságra a megoldást csak az előrehozott 

választások jelenthetik. Csomortányi István a párt elnöke és Toró T. Tibor, a párt ügyvezető 

elnöke a néppárt Arad és Temes megyei szervezeteinek küldöttállító gyűlése előtt beszélt. 

 

Marosvásárhely polgármestere a napokban bejelentette: jogi lépéseket tervez, hogy újból 

önkormányzati tulajdonba kerüljön az az épület együttes, amely két iskolának ad otthont: a 

római katolikus líceumnak és a román tannyelvű Unirea főgimnáziumnak. Ez utóbbi a 

főépületet használja. Az iskolaépület-együttes a katolikus egyház tulajdona volt, 1948-ban 

államosították, majd a rendszerváltást követően 2004 kapta vissza az egyház, jogerős, 

végérvényes ítélettel. Az egyházi tulajdon vagyonkezelője: az Erdélyi Római Katolikus Státus 

Alapítvány 2014-ben bérbe adta az ingatlant az önkormányzatnak (az iskolák 

fenntartójának), de a bérleti szerződést a polgármesteri hivatal nem tartotta be és a 

tulajdonos engedélye nélkül, önkényesen végzett átalakítási munkálatokat. Emiatt feljelentést 

is tett a Státus Alapítvány. A marosvásárhelyi polgármester mostani bejelentése, az egyház 

tulajdonjogának megkérdőjelezése leginkább politikai jellegű hangulatkeltés – véli Holló 

László, a Státus Alapítvány Igazgatótanácsának elnöke és Tamási Zsolt  a katolikus iskola 

igazgatója.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-28_18-02-00&enddate=2019-08-28_18-40-00&ch=mr1
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Felvidéken, Rozsnyótól  20 km re fekszik Lekenye, ahol  nincs óvoda és iskola, ezért az 

önkormányzat és a helyi közösség családépítő tábort szerveztek, megalapították a Rákóczi 

szövetség helyi szervezetét, tündérkertet hoztak létre, és a családok házát a volt óvoda 

épületében.  Nyári programok egyik vendége Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke volt.  

 

Az 550 lelket számláló közép-bácskai településen, Dreán működik a Lurkóház, amelyet a 

Poverello Alapítvány működtet.  Az intézmény felkarolja, oktatja és neveli a szegény sorsú 

gyerekeket, segítve őket a talpra állásban. Bolya Ilonkát, a dreai Lurkóház felelősét hallják.  

 

A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány több éve szervezi a kézműves táborokat, amelyeken 

számtalan vidék alkotói vesznek részt. A Bethlen Gábor Alap, valamint a Nemzeti Kulturális 

Alap segítségével megvalósított rendezvény nemcsak kötetlen együttlétet biztosít, hanem a 

budapesti Hagyományok Háza, valamint a Népművészeti Egyesületek Szövetségének 

munkatársai tanúsítványokat adnak át a hétvégén vizsgázó hallgatóknak. Az alapítvány 

elnökét, Lörinczi Zsuzsannát hallják. 

 

 

 

 

 

 

 


