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Nyomtatott és online sajtó 
 

Rákóczi Szövetség: idén is meghirdetik az október 23-i diákutazási programot 
2019. szeptember 4. – MTI, Híradó, Webrádió, Felvidék Ma 

Az idén ősszel is utazásra bátorítja a középiskolásokat a Rákóczi Szövetség azzal a céllal, hogy 

a diákok az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva egy másik Kárpát-medencei ország 

magyar iskolájához látogassanak. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely 

Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázat feltétele, hogy az utazó csoport 

a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot 

szervezzen október 23-hoz kapcsolódóan – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. 

Iskolánként egy autóbusznyi diák utazhat a pályázat keretében, amelyhez a Rákóczi Szövetség 

- az utazásban résztvevő diákok számától és a megtett távolságtól függően akár 300 ezer 

forint utazási támogatást ajánl fel, illetve igény szerint segít a fogadó iskola közvetítésében. 

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje október 1-e. A közleményben kitértek 

arra is, hogy a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja az idei évben már több mint 15 

ezer középiskolásnak teremtett lehetőséget utazásra. További információk és a pályázati űrlap 

a Rákóczi Szövetség honlapján található. 

 

Kelemen Hunor: ha lenne tisztelet, a bizalmat is vissza lehetne állítani a 
románok és magyarok között  
2019. szeptember 4. – MTI, maszol.ro 

Az elnökválasztási kampány jó alkalom arra, hogy a romániai magyarság elmondja saját 

problémáit, és megpróbáljon új lendületet adni a román–magyar párbeszédnek, amely 

mindig javításra szorul – nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és államelnök-jelöltje. A politikus elmondta, hogy az 

RMDSZ 1996 óta mindig állított saját elnökjelöltet. Az idén is azért döntött úgy, hogy indít 

saját jelöltet, mert ez önbecsülés kérdése, hiszen a romániai magyarság is rendelkezik olyan 

személyiségekkel, akik el tudnák vezetni Romániát, amennyiben lenne bizalom és megfelelő 

tisztelet. „Van elképzelésünk az ország jövőjéről, románokról, magyarokról, romákról, 

mindenkiről, aki az országban él, és képesek vagyunk vezetni az országot, hiszen a mi 

érdekünk is jobb országot építeni" – mondta. 

 

Kelemen Hunor: ha tovább késik a bizalmatlansági indítvány benyújtása, nagy 
meglepetésben lehet részük a kezdeményezőknek  
2019. szeptember 4. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ készen áll támogatni az ellenzék által kilátásba helyezett bizalmatlansági 

indítványt, ha azonban ennek benyújtása tovább késik, a parlamenti erők átszerveződhetnek, 

és a kezdeményezőknek "nagy meglepetésben" lehet részük - nyilatkozta szerdán Kelemen 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/05/iden-is-meghirdeti-a-rakoczi-szovetseg-az-oktober-23-i-diakutazasi-programot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116068-kelemen-hunor-ha-lenne-tisztelet-a-bizalmat-is-vissza-lehetne-allitani-a-romanok-es-magyarok-kozott
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116068-kelemen-hunor-ha-lenne-tisztelet-a-bizalmat-is-vissza-lehetne-allitani-a-romanok-es-magyarok-kozott
http://itthon.transindex.ro/?hir=56750
http://itthon.transindex.ro/?hir=56750
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Hunor. A szövetségi elnök a parlament épületében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: 2017 

óta ez az első alkalom, amikor valós esély van arra, hogy könnyen átmenjen a parlamenten 

egy bizalmatlansági indítvány. Kelemen szerint a bizalmatlansági indítvány benyújtásának 

halasztása csak azt a látszatot kelti, hogy az ellenzék valójában nem akarja átvenni a 

kormányzást. "Ez nem jó, szerintem most fontos lépés lenne, hogy új kormány alakuljon" - 

tette hozzá. Kelemen Hunor ugyanakkor megerősítette, hogy az RMDSZ nem támogatja a 

jelenlegi kormányt, mint ahogyan egy kisebbségi kormányt sem támogatna, és a 

kormányátszervezést sem fogja megszavazni a parlamentben, ha erre sor kerül.  

 

Mit dob partra a belpolitikai cunami? Korodi Attila válaszolt a Kontrában  
2019. szeptember 4. – maszol.ro 

Van-e kormányváltó hangulat a parlamentben vagy csak üres kampányfogás a 

bizalmatlansági indítvány? Kinek áll a zászló a parlamentben és kivel tud szelet fújni a saját 

vitorláiba az RMDSZ? Ezekre a kérdésekre adott választ az Erdély Televízió műsorában, a 

Kontrában Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. Korodi szerint 

szakpolitikailag nagyon rossz időszak következik – krízisidőszak lesz. „Már most látjuk, hogy 

a korábban beterjesztett jogszabályjavaslataink esetében az, hogy hogyan alakul a döntés, 

kivel tudunk együttműködni, még csak nem is sejthetjük. Lesznek eredmények, de ezt nem 

lehet majd összehasonlítani szakpolitikai szempontból az elmúlt két és fél évvel” –mondta. 

Korodi cáfolta azt, hogy az RMDSZ körül elfogyott volna a parlamentben a levegő és már 

nincs mozgástere a szövetség honatyáinak. Elismerte azonban, hogy nincs egyetlen olyan 

román párt, amelyről teljes bizonyossággal ki lehetne jelenteni, hogy eredményesen együtt 

lehet dolgozni vele.  

 

Átment a szenátuson a megyei tanácselnökök közvetlen választásáról szóló 
jogszabály, az RMDSZ-nek nem tetszik 
2019. szeptember 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Hallgatólagosan elfogadta szerdán a bukaresti szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet 

törvényerőre emelő jogszabályt, amely előírja, hogy a megyei tanácselnököket ezentúl 

közvetlen és titkos szavazással választják meg. Mostanáig a megyei tanácsok elnökeit és 

alelnökeit, valamint az alpolgármestereket a megyei, illetve helyi képviselő-testületek tagjai 

választották meg, tehát közvetett szavazás révén kaptak megbízatást. Az RMDSZ nem ért 

egyet a megyei tanácselnökök megválasztása módjának módosításával. Az RMDSZ úgy véli, 

ez a szabályozás káros a magyar közösség képviseletére, mert miközben jelenleg öt erdélyi 

megyét vezet magyar tanácselnök, az alakulat számításai szerint a kormányrendelet 

értelmében csak a két székelyföldi megye vezetését tarthatná meg a magyar közösség, Bihar, 

Maros és Szatmár megyében már nem sikerülne magyar elöljárót választani a jövő évi 

helyhatósági választáson. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116062-mit-dob-partra-a-belpolitikai-cunami-korodi-attila-valaszolt-a-kontraban
https://kronikaonline.ro/belfold/atment-a-szenatuson-a-megyei-tanacselnokok-kozvetlen-valasztasarol-szolo-jogszabaly-az-rmdsz-nek-nem-tetszik
https://kronikaonline.ro/belfold/atment-a-szenatuson-a-megyei-tanacselnokok-kozvetlen-valasztasarol-szolo-jogszabaly-az-rmdsz-nek-nem-tetszik
https://kronikaonline.ro/belfold/atment-a-szenatuson-a-megyei-tanacselnokok-kozvetlen-valasztasarol-szolo-jogszabaly-az-rmdsz-nek-nem-tetszik


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 5. 
3 

Az RMDSZ „hangja”: a politikusi bikkfanyelvet tenné közérthetővé Hegedüs 
Csilla szóvivő  
2019. szeptember 4. – maszol.ro 

Hegedüs Csilla a Maszolnak nyilatkozott arról mit tart a legnagyobb kihívásnak az RMDSZ 

szóvivői tisztségében. „Számomra az az igazi kihívás, hogy a politika sok esetben bikkfanyelvű 

üzeneteit közérthetően tolmácsoljam. Arról egyébként, hogy a szervezetnek legyen egy 

szóvivője, már két-három éve beszélgetünk az RMDSZ-ben. De most egy kimondottan húzós 

időszak előtt állunk: következik az elnökválasztás, jövőre meg az önkormányzati és a 

parlamenti választások. A következő másfél évünk számottevően a kampányról fog szólni, és 

ez a szóvivőnek is nagy kihívást jelent. De kihívást jelent az is, hogy mára már a román 

politikában olyan dolgokat lehet kimondani, amiket korábban azért nem szoktak. Példaként 

említeném Ion Aurel Popnak azt a kijelentését, hogy Kelemen Hunortól meg kellene vonni a 

román állampolgárságot. Tehát megváltozott a hangnem, megnőtt a feszültség a román és a 

magyar közösség között. Én pedig megrögzött transzilvanista vagyok. Hiszek a román-

magyar párbeszédben, hiszek abban, hogy a 100 év feszültség után jöhet a közös építkezés 

időszaka” – fogalmazott. 

 

Ha vétkesnek találják, akár 100 ezer lejre is megbüntetheti Tánczosékat a CNCD  
2019. szeptember 4. – transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) román nacionalista szervezetek 

feljelentése nyomán vizsgálja egyes magyar politikusok felelősségét az úzvölgyi 

katonatemetőben június 6-án történt incidens kapcsán. A Transindex megkeresésére Asztalos 

Csaba, a CNCD elnöke elmondta: öt, románok érdekeit védő szervezet jelentette fel Korodi 

Attila képviselőt és Tánczos Barna szenátort. A feljelentők azt kifogásolták, hogy a politikusok 

megpróbálták megakadályozni ezen szervezetek tagjainak és más románoknak, hogy azok 

június 6-án hősi halottaik sírját megkoszorúzzák. Asztalos szerint amennyiben kihágást 

állapítanak meg, úgy 2000 lejtől 100 ezer lejig terjedő bírságot szabhatnak ki, vagy 

megrovásban részesíthetik a politikusokat.  

 

Új ügyvezető elnöke van a Magyar Polgári Pártnak 
2019. szeptember 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Szeptember 4-én, szerdán Kápolnásfaluban gyűlésezett a Magyar Polgári Párt (MPP) 

országos elnöksége. Napirenden a párt jelenlegi helyzete és a jövő évi kampányév kihívásai 

szerepeltek. A gyűlés során Mezei János pártelnök megvonta bizalmát Salamon Zoltántól, a 

párt ügyvezető elnökétől, aki ezt követően, a bizalmatlansági szavazás előtt benyújtotta 

lemondását az elnökség tagjainak. „Egységes, tettre kész csapattal kell nekivágnunk a jövő évi 

kampányidőszaknak, hogy az önkormányzati választásokon jó eredményeket érhessünk el, 

mert folytatni akarjuk az erdélyi magyarság érdekében végzett munkánkat!” – fogalmazott a 

párt elnöke. Az országos elnökség tudomásul vette Salamon Zoltán lemondását és Mezei 

János javaslata nyomán Sorbán Attila-Örsöt választotta meg a párt új ügyvezető elnökének.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116076-az-rmdsz-hangja-a-politikusi-bikkfanyelvet-tenne-kozerthet-ve-hegedus-csilla-szoviv
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116076-az-rmdsz-hangja-a-politikusi-bikkfanyelvet-tenne-kozerthet-ve-hegedus-csilla-szoviv
http://itthon.transindex.ro/?hir=56751
http://itthon.transindex.ro/?hir=56755
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Érkezik a kétnyelvű vonat 
2019. szeptember 4. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Szerdán reggel 7 óra 40 perckor elindult Budapestről az első „kétnyelvű vonat” – a Hargita 

InterCity útvonalán már nemcsak románul tüntetik fel az erdélyi települések nevét, hanem 

magyarul is. Szerdától ugyanakkor elkezdődik a menetrendeket jelző táblák átállítása, az 

egész folyamat pedig a tervek szerint 2020 júniusáig lezárul a Magyar Államvasutaknál – 

adta hírül Vujity Tvrtko horvát származású magyar író, újságíró, televíziós riporter, aki 

megköszönte a MÁV rugalmasságát, amely „lehetővé tette, hogy három héttel ezelőtti 

ötletemből, javaslatomból mára valóság lett”. Tvrtko szerint az átállás egyetlen nép tagjait 

sem sértheti, hiszen a térképen szereplő nevek továbbra is ott lesznek majd a vonatokon, de 

például a Miercurea Ciuc mellé kikerül, hogy Csíkszereda, a Bratislava mellé pedig a Pozsony. 

 

Ismét teljes a Patkó: visszahelyezték a címereket Székelyudvarhely főterére 
2019. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

Hetvennyolc évvel ezelőtti felavatása óta végre a maga teljességében kapta vissza a Márton 

Áron teret az udvarhelyi közösség. 1941. szeptember 5-én összesen öt címert rögzítettek a 

falhoz: akkor a főtér, a Patkó teljes felújítására ezer pengőt ajánlott fel Pestszentlőrinc városa. 

A patkó belső ívében balról jobbra Udvarhely vármegye, Székelyudvarhely, Magyarország, 

Erdély és Pestszentlőrinc címerei díszítették a teret. A most kiállított reprodukciókat Zavaczki 

Walter szobrászművész készítette, a megvalósításhoz szükséges összeget pedig Budapest 

Főváros, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel. Az eseményen Gálfi 

Árpád polgármester kifejtette: apáink, nagyapáink ugyanezen a téren gyűltek össze ezelőtt 78 

esztendővel, hogy az emlékhelyként épült Patkót felavassák. A címereinket, jelképeinket 

megsemmisítő erők bármilyen erőfeszítésük ellenére sem lesznek képesek egy dologra: a 

lelkeinket soha nem fogják tudni kifosztani – mondta. 

 

Mi ez a huzavona a kolozsvári magyar óvodai csoport körül? 
2019. szeptember 4. – tranisndex.ro 

Elég nagy vihart kavart a napokban egy történet, amely a Hársfaillat nevű kolozsvári óvoda 

egyik magyar csoportjáról, a Méhecske csoportól szólt. A Transindex szerkesztőségébe a 

csoportban tanuló kisgyerekek szülei juttattak el egy nyílt levelet, amelyben kifogásolják, 

hogy a Horea (Ferenc József) úti épületből az utolsó pillanatban Kisbács Kolozsvár felőli 

végébe kell költözniük, és levelük azt sejteti, hogy a kialakult helyzetért a kolozsvári 

önkormányzatot teszik felelőssé.  

 

Égető probléma a tankönyvhiány és a gyereklétszám-csökkenés 
2019. szeptember 5. – Krónika 

Bár az elmúlt két évben ugrásszerűen nőtt a magyar nyelven megjelentetett tankönyvek 

száma, továbbra is a kiadványhiány a romániai magyar oktatás egyik legégetőbb problémája 

– jelentette ki a Krónikának Kovács Irén Erzsébet oktatási államtitkár, akinek ezzel együtt 

meggyőződése, hogy a magyar pedagógusok „kreativitása” kompenzálja az ideiglenes 

tankönyvhiányt. A szakpolitikus szintén súlyos gondnak nevezte a drasztikus diáklétszám-
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https://szekelyhon.ro/aktualis/erkezik-a-ketnyelvu-vonat
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-teljes-a-patko-visszahelyeztek-a-cimereket-szekelyudvarhely-foterere
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27996&mi_ez_a_huzavona_a_kolozsvari_magyar_ovodai_csoport_korul?
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27996&mi_ez_a_huzavona_a_kolozsvari_magyar_ovodai_csoport_korul?
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csökkenést, ugyanakkor hangsúlyozta: szükség lenne a pedagógus fogalmának 

újraértelmezésére. Az államtitkár megvalósításokról is beszámolt a Krónikának a közelgő 

tanévkezdés előtt. 

 

Úzvölgye tanulsága 
2019. szeptember 5. – Makkay József – Krónika 

Makkay József írásában hangsúlyozta: „Úzvölgye minden esetre újabb tanulóiskola az erdélyi 

magyarság életében. Ha igaz a közösségi oldalakon megszellőztetett forgatókönyv, hogy a 

helyi magyar vezetők kampánycélból hagyták az úzvölgyi cirkusz kiterebélyesedését, hogy az 

európai parlamenti parlamenti választásokra csatarendbe állítsák az erdélyi magyarságot, ez 

a lehető legrosszabb stratégia, ami elképzelhető. Ha pedig abban bíztak, hogy valamilyen 

formában megoldódik majd a temetőfoglalás, akkor ez politikai dilettantizmusra vall. Amin 

már az sem segít, hogy az RMDSZ az Úzvölgye miatt szakított a kormánypártokkal. Az 

ortodox sírkereszteket sem az aktuális, sem a leendő kormánypártok nem fogják bolygatni”. 

 

Iskolák vécé és folyóvíz nélkül 
2019. szeptember 5. – Csinta Samu – Figyelő  

Néhány nappal a szeptember 9-i tanévnyitó előtt országszerte másfél ezer oktatási 

intézményben – „papíron” – nem lehetne tevékenységet folytatni. Abban nincs semmi új, 

hogy a tankönyv egy része az idén is késve érkezik meg a címzettekhez, mint ahogy az sem 

újdonság, hogy folytatódik a kiszorítósdi a magyar iskolák ügyében. 

( A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. szeptember 5-i számában olvasható.) 

 

Új fejezet a közoktatási törvényben? – Kiss Beáta 
2019. szeptember 4. – Ma7.sk, bumm.sk 

Parlament elé kerül a szlovákiai nemzetiségi oktatásügy témája.  Egy olyan törvénytervezet, 

melyre régóta várunk, melyről sokat beszélünk, s amelynek benyújtása már-már megkésett. 

Nevezetesen a nemzetiségi oktatásügy fogalmának rögzítése a közoktatási törvényben. 

Mielőtt bárki fanyalgással vádolna, mondván savanyú a szőlő, hisz a konkurens párt 

képviselői tették meg ezt a lépést, szeretném leszögezni, maga a tény örvendetes. Ám 

kérdések, kérdőjelek felmerülnek. A legalapvetőbb: miért épp most, miért csak most? Hisz 

erről a témáról a jelenlegi választási ciklus első részében a magyar - magyar párbeszéd során 

megállapodás született. Az MKP akkor egész konkrét javaslatokkal állt elő, melyek a felvidéki 

magyar iskolák életében lévő problémák kezelését szolgálják. Látom, e javaslatok egy része a 

törvényjavaslatba bekerült. 

 
Kerekasztal: mától nyilvános a Magyar Tanács weboldala, indul a regisztráció 
2019. szeptember 4. – Ma7.sk 

Szerdán élesedett a magyartanacs.sk, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által szeptember 

28-ára, szombatra meghirdetett szlovákiai magyar találkozó weboldala. Az oldalon található 
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az eseményen való előregisztrációra szolgáló jelentkezési ív, a napokban további információk 

kerülnek fel az eseményről. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az aktuális politikai 

fejlemények és a közös intézményi háttér hiánya miatt jelentette be a nyáron, hogy szeretné 

összehívni a felvidéki magyarság legitim képviselőit, civil kezdeményezéseit és intézményeit 

egy közös megbeszélésre. 

 

Találkozóra hívja a civil szervezetek vezetőit az Összefogás mozgalom 
2019. szeptember 4. – Felvidék Ma 

A magyar összefogás össztársadalmi ügy, ezért az Összefogás mozgalma találkozóra hívta a 

legjelentősebb országos szlovákiai magyar civil és érdekvédelmi szervezetek vezetőit – 

olvasható a mozgalom által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. „A politika nem 

zárkózhat önmagába. Szükség van a szakmai, civil és érdekérvényesítő szervezetek 

véleményének rendszeres meghallgatására és becsatornázására, ezáltal az egész társadalom 

bekapcsolására a közös gondolkodásba. Mivel az Összefogás mozgalma is ebből a közegből 

nőtt ki, magától értetődő, hogy a civil partnerek véleményét kikérve akar szakmailag tovább 

építkezni” – fogalmazott Mózes Szabolcs, a mozgalom előkészítő bizottságának megbízottja. 

 
A felmérések szerint sem a Híd, sem az MKP nem jutna be a parlamentbe 
2019. szeptember 4. – Új Szó, Körkép 

A legtöbben még mindig a Smer-SD-re szavaznának, a második helyen a Progresszív 

Szlovákia – Együtt. A parlamenti küszöböt ezúttal sem ugrotta volna meg a Híd és az MKP. 

Ha augusztus 12. és 20. között tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer-SD párt 

nyerte volna a szavazatok 20,7 százalékát szerezve meg. A második helyen a Progresszív 

Szlovákia – Együtt pártkoalíció végzett volna 13,3 százalékkal, megelőzve ezzel a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 9,4 százalékát – írja a webnoviny.sk az MVK 

felmérésre hivatkozva. 

 

Samu István (Új Egység Mozgalom): Összefogni csak alapelvek mentén van 
értelme (Körkép.sk interjú) 
2019. szeptember 4. – Körkép 

Jelenleg négy, a felvidéki magyarokat megszólító, többségében magyar politikai tömörülés 

létezik. Az MKP struktúrája, hálózata, egyes polgármesterei azonban már az ötödik párt, az 

Összefogás számára dolgoznak a szükséges 10 ezer aláírás mielőbbi összegyűjtéséhez. A 

folyamatok egyik oldalszereplője az Új Egység Mozgalom is, mely szintén előkelő helyekre 

pályázik a választási listák valamelyikén. A hivatalosan a napokban megalakult Mozgalom 

kedden felhívással fordult a szlovákiai magyar szervezetekhez. Szeptember 9-re, etnikai 

konzultációra hívta össze a felvidéki magyarság képviselőit. A mozgalom vezetőjével, Samu 

Istvánnal készült interjú. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2019/09/talalkozora-hivja-a-civil-szervezetek-vezetoit-az-osszefogas-mozgalom/
https://ujszo.com/kozelet/a-felmeresek-szerint-a-hid-es-az-mkp-sem-jutna-be-a-parlamentbe
https://korkep.sk/cikkek/interju/2019/09/04/samu-istvan-uj-egyseg-mozgalom-osszefogni-csak-alapelvek-menten-van-ertelme-korkep-sk-interju/
https://korkep.sk/cikkek/interju/2019/09/04/samu-istvan-uj-egyseg-mozgalom-osszefogni-csak-alapelvek-menten-van-ertelme-korkep-sk-interju/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 5. 
7 

A nyáron ötven iskola újult meg 
2019. szeptember 5. – Magyar Szó  

Vajdaság 382 általános iskolájában és 129 középiskolájában 211 ezer diák tanul, a 44 

iskoláskor előtti intézménybe pedig 21 ezer óvodás jár. A tartomány az utóbbi években 

folyamatosan támogatja az általános iskolák és középiskolák épületeinek a felújítását is. Erről 

beszélgettünk Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárral.” Két pályázatot írtunk ki: a 2018-

as évi módosított költségvetés alapján 100 millió dinár, majd 2019 elején még egy 144 millió 

dinár értékű pályázatot, tehát összesen valamivel több mint 244 millió dinár támogatásról 

beszélhetünk. Ebből a pénzből az első körben 37, a második körben 48 épületet/intézményt 

támogattunk. “ –  mondta Nyilas Mihály. 

 

Benépesültek a kollégiumok a szórványban 
2019. szeptember 4. – Magyar Szó  

A muzslyai tanintézményben az idén 50 fiú költözött be, közülük tíz új diák kezdte meg a 

tanulmányait. Mint minden évben, ezúttal is hálaadó szentmisét szolgáltattak, amelyet az 

óbecsei Pósa Róbert atya celebrált Kalapis Sztoján atyával, az Emmausz fiúkollégium 

igazgatójával együtt. A fiúkat természetesen szüleik is elkísérték erre az ünnepélyes 

beköltözésre. 

 

Régi-új Rada: a miniszterelnök 
2019. szeptember 4. – karpatalja.ma 

Nincs új a nap alatt. Pláne nem a nagypolitikában. Az újonnan megalakult ukrán parlamentet 

egyfajta kettősség jellemzi, hisz egyrészről jelentősen megfiatalodott a Legfelsőbb Tanács, 

másrészről több régi motorost is viszont láthatunk a honatyák soraiban. Olekszij Honcsaruk 

Ukrajna történetének legfiatalabb miniszterelnökévé avanzsált a maga 35 esztendejével. 

 

Régi-új Rada: az oktatásügyi miniszter 
2019. szeptember 4. – karpatalja.ma 

Lilija Hrinevicset váltva Ukrajna tizenegyedik oktatásügyi minisztere a mindössze 29 éves 

Anna Novosad. Novosad 2007-ben érettségizett a Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem 

humán szakirányú líceumában. Baccalaureus végzettségét 2011-ben szerezte politológiából a 

Kijevi-Mohiljanszki Akadémián. 2013-ban megkapta az európai tanulmányok 

mesterfokozatát a hollandiai Maastrichti Egyetemen. 

 

Az oktatás és a tudomány szolgálatában – beszélgetés Györke Magdolna 
egyetemi tanárral 
2019. szeptember 4. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar tudományos élet és a felsőoktatás területén végzett több évtizedes 

kiemelkedő kutató és oktatói tevékenységének elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel 

tüntették ki Györke Magdolnát, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-
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https://www.magyarszo.rs/hu/4083/kozelet_oktatas/207505/A-ny%C3%A1ron-%C3%B6tven-iskola-%C3%BAjult-meg.htm
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Tudományos Intézetének (UNE UMOTI) docensét augusztus 20-án. A rangos elismerés 

kapcsán pályájának eredményeiről és tapasztalatairól beszélgettünk a díjazottal. 

 

A sokrétű fejlődésről: Fórum Lendva – Europa Futura 
2019. szeptember 4. – Népújság  

A Vinarium Fesztivál keretében Lendva Község idén tanácskozást szervezett Fórum Lendva – 

Europa Futura címmel. A középpontban az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2025 cím 

elnyerésére irányuló törekvések álltak. Tekintettel rendkívüli történelmére, nyelvi és 

kulturális sokszínűségére, gazdasági, művészeti, sport, turisztikai, kulináris sokféleségére és 

újító szellemére, ambiciózusabb és szervezettebb megközelítéssel Lendva a jövő Európájában 

az ötletek inkubátorává, európai térré válhat – indította a Fórum Lendva – Europa Futura 

tanácskozást Ošlaj Borut egyetemi tanár. 

 

Az első iskolai nap 
2019. szeptember 4. – Népújság 

A hétfőn induló tanévben a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban összesen 95 kisdiák 

lépte át először az iskola küszöbét, a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 80 első évfolyamos 

diákot köszöntöttek. Mindkét „elsős-szám” a legmagasabb az utóbbi néhány évben, ami a 

diáklétszám folyamatos csökkenését hozó évek után némi optimizmusra ad okot. Másrészt 

folytatódik a magyarországi tanulók beiratkozásának trendje a kétnyelvű általános iskolákba, 

az anyaországból idén már közel ötven gyerek látogatja a muravidéki iskolákat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 4. – Kossuth Rádió 

 

Több székelyföldi politikust jelentettek fel román nacionalista szervezetek a romániai 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, a június 6-i úz-völgyi atrocitások  kapcsán. A 

feljelentők románellenes uszítással, valamint diszkrimináció elkövetésével vádolják Hargita 

Megye Tanácsának elnökét Borboly Csabát, Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Tamás 

Sándort, Gergely Andrást, Csíkszentmárton polgármesterét, valamint Korodi Attila képviselőt 

és Tánczos Barna szenátort.  A székelyföldi magyar politikusok álláspontját Korodi Attila, a 

Képviselőház RMDSZ frakciójának vezetője és Tánczos Barna szenátor tegnap ismertette a 
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diszkriminációellenes tanács bizottsága előtt. A feljelentőkről és a tegnapi bukaresti 

meghallgatásról Korodi Attilát kérdezte Erdei Edit-Zsuzsánna. 

 

Az Európai Unió tartassa be Kijevvel az ukrán törvényeket és az ukrán alkotmányt, erre 

szólította fel Brüsszelt Bocskor Andrea Fidesz-KDNP-s Európai Parlamenti képviselő a 

külügyi szakbizottság ülésén.  

 

Az Összefogás politikai mozgalom bölcsőjénél a civil aktivisták, a Gombaszögi Nyári Tábor 

szervezői mellett ismert felvidéki személyiségek, volt politikusok állnak. Köztük van Bauer 

Edit, volt európai parlamenti képviselő, az egykori Dzurinda-kormány szociális 

miniszterhelyettese, aki azért csatlakozott a kezdeményezőkhöz, mert egyetért céljaikkal, 

nevezetesen, hogy széles összefogással biztosítani kell a felvidéki magyarság parlamenti 

képviseletét.  

 

Szabadkán átadták a Munkás Jézus Plébánia Hunyadi termét. Sok gyermek jár hittanra, ők és 

a cserkészek használják majd elsősorban a termet. A hittanórákat a plébánia az ötvenes 

évektől kezdve a volt szenespincében szervezte meg, ezt a méltatlan szükségmegoldást zárta 

le a Magyarország Kormánya jóvoltából felépített Hunyadi terem.  

 

Szabadkán szeptember 1-Jén tartják a Város Napját. Ez alkalomból Pro Urbe Díjat kapott 

Nyers József egyetemi tanár, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanszékvezetője  a megújuló 

energiaforrások hasznosításáért és Gyivánovics Róbert, a helybeli Középiskolai Diákotthon 

igazgatója a kollégium fejlesztéséért. Németh Ernő a két díjazottal készített 

összeállításában  elsőként Nyers Józsefet halljuk.  

 

A délvidéki szórványból érkezik a legtöbb fiú minden évben, akik a középiskolai 

tanulmányaikat a nagybecskereki tanintézmény egyikében szeretnék anyanyelvükön 

folytatni. A muzslyai Emmausz fiúkollégiumnak az új tanévben összesen 50 bentlakója lesz, 

tízen közülük most a középiskola első osztályába iratkoztak. A nagybecskereki Szathmáry 

Karolina leánykollégium  is vasárnap népesült be.  

 

 

 


