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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Cseke Attila: Viorica Dăncilă zsákutcába küldte a kisebbségi törvényt  
2019. szeptember 17. – maszol.ro 

„Ha Viorica Dăncilă szándéka mögött a román-magyar párbeszédre való hajlandóság állna, a 

kulturális autonómiáról folytatott vitára törekvés, akkor az még elfogadható is lenne, így 

azonban nem több üres fecsegésnél” – nyilatkozta Cseke Attila szenátor az arról, hogy a 

kisebbségi törvény felkerült a Dăncilă-kabinet őszi parlamenti ülésszakra vonatkozó 

prioritáslistájára. Az Erdélyi Magyar Televízió Kontra című hétfő esti műsorában az RMDSZ 

szenátusi frakcióvezetője emlékeztetett arra, hogy egy 14 évvel ezelőtt beterjesztett tervezetről 

van szó, amelynek már rég törvényerőre kellett volna emelkednie, a mindenkori román érdek 

azonban úgy döntött, hogy nem veszi elő a szakbizottsági fiókból. A kisebbségek jogállásáról 

szóló törvényt az RMDSZ 2005-ben terjesztette be, amikor kormányon volt. Azóta porosodik 

a tervezet a szakbizottsági fiókokban.  

 

Pásztor István: Markánsabb bővítéspolitikát várunk az EB részéről 
2019. szeptember 17. – Pannon RTV 

Magyarország külpolitikájának az egyik legnagyobb sikere, hogy Trócsányi Lászlót jelölték az 

Európai Bizottság szomszédságpolitikával és bővítéssel megbízott biztosi posztjára. Így 

fogalmazott Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. Azt 

mondta, ez a magyar Európa-politika egyfajta elismerésének tekinthető. A VMSZ elnöke a 

határhelyzetről szólva elmondta, mindenki számára méltatlan állapotok uralkodnak a szerb-

magyar határátkelőkön. Azt várja, hogy a szerb-magyar közös munkacsoport, amely azért jött 

létre, hogy megoldási lehetőségeket találjon az évek óta tartó problémára, hamarosan 

előrukkol valamivel, ami enyhít a határon tapasztalható nyomáson. 

 

Az Összefogás Mozgalom szerint nem Matovič, hanem egy közös magyar lista a 
megoldás 
2019. szeptember 17. – Ma7.sk, bumm.sk 

A magyar választóknak és politikusoknak el kell dönteniük, hogy szavazataikkal szlovák 

pártokat segítenek képviselői helyekhez, vagy a magyar megújulást és összefogást fogják 

erősíteni – reagált közleményében Igor Matovič tegnapi ajánlatára az Összefogás Mozgalom. 

Az Orosz Örs és Mózes Szabolcs nevével fémjelzett mozgalom úgy véli, Matovič és a 

progresszívek ajánlata között egy különbség van: utóbbiak nem állítják magukról, hogy 

másokon akarnak segíteni. A támogatásából folyamatosan veszítő Matovič ugyanis 

ajánlatával nem a magyarokon, hanem saját bejutási esélyein kíván javítani.  Az Összefogás 

Mozgalom szerint a felvidéki magyarságnak önálló politikai arculatra és programra van 

szüksége, megújulásra és összefogásra. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116578-cseke-attila-viorica-d-ncil-zsakutcaba-kuldte-a-kisebbsegi-torvenyt
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-markansabb-bovitespolitikat-varunk-az-eb-reszerol
https://ma7.sk/kozelet/az-osszefogas-mozgalom-szerint-nem-matovi-hanem-egy-kozos-magyar-lista-a-megoldas
https://ma7.sk/kozelet/az-osszefogas-mozgalom-szerint-nem-matovi-hanem-egy-kozos-magyar-lista-a-megoldas
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Az RMDSZ továbbra is készen áll a bizalmatlansági indítvány aláírására  
2019. szeptember 17. – maszol.ro 

Nem szabad tovább késlekedni a bizalmatlansági indítvány benyújtásával, különben a 

kormányon maradt Szociáldemokrata Párt (PSD) addig ügyeskedik, amíg egyes törvényhozók 

magához édesgetésével bebiztosítja maga számára a parlamenti többséget – mondta el az 

RMDSZ álláspontját Cseke Attila szenátusi frakcióvezető a keddi ellenzéki egyeztetésen. A 

szövetség politikusa szerint a jelenlegi kormányválságra mielőbb megoldást kell találni, a 

legkézenfekvőbb pedig a bizalmatlansági indítvány megszavazása lenne.  

 

Újabb inkubátorházak épülnek Hargita megyében  
2019. szeptember 17. – maszol.ro, transindex.ro 

Jóváhagyta Hargita Megye Tanácsa a Csíkszeredába és Székelykeresztúrra elképzelt 

inkubátorházak módosított megvalósíthatósági tanulmányát a Dánfalván tartott szeptemberi 

ülésén. Hargita Megye Tanácsa minden városban a városvezetéssel partnerségben szeretne 

egy-egy vállalkozói inkubátorházat létrehozni. "A Székelyudvarhelyen teljes kapacitással 

működő Hargita Business Center jó példa arra, hogy mekkora az igény a hasonló intézetekre" 

- olvasható a tanács közleményében.  

 

Kórházakban magyarul: az ombusdmani hivatal szerint mulasztott az 
egészségügyi minisztérium  
2019. szeptember 17. – maszol.ro 

Magyarázatot vár a nép ügyvédjének hivatala az egészségügyi minisztériumtól arra, hogy 

miért nem dolgozta továbbra sem ki annak a törvénynek a végrehajtási utasításait, amely 

biztosítja a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát a kórházakban és szociális 

intézményekben. A 2017-ben elfogadott és 2018. január elsejétől hatályba lépett jogszabály 

értelmében az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények kötelesek a 

kisebbségek nyelvén is beszélő személyzetet alkalmazni azokon a településeken, amelyekben 

az illető kisebbség számaránya eléri a húsz százalékot vagy az ötezer főt. Ez a törvény azonban 

néhány kivételes esettől eltekintve alkalmazhatatlan, mert az egészségügyi minisztérium nem 

dolgozta még ki a végrehajtási utasításait, azaz a gyakorlatba ültetésének a részletes 

szabályozását – nyilatkozta a Maszolnak kedden Molnár Zsolt ombudsman-helyettes, aki még 

a múlt héten, a nép ügyvédje hivatalának nevében egy beadványban kérte számon az 

egészségügyi minisztériumon a mulasztást.  

 

Schiffer András: a nemzetállamnak elég erősnek kell lennie, hogy eltűrjön a 
területén autonómiákat  
2019. szeptember 17. – transindex.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116585-az-rmdsz-tovabbra-is-keszen-all-a-bizalmatlansagi-inditvany-alairasara
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/116574-ujabb-inkubatorhazak-epulnek-hargita-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116583-korhazakban-magyarul-az-ombusdmani-hivatal-szerint-mulasztott-az-egeszsegugyi-miniszterium
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116583-korhazakban-magyarul-az-ombusdmani-hivatal-szerint-mulasztott-az-egeszsegugyi-miniszterium
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28019
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28019
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A Lehet Más a Politika alapítójával többek közt az ellenzéki magyar pártok határon túli 

sikertelenségének okairól, tusványosi fellépésről, és a "bezöldülő" magyar pártok 

hiteltelenségéről is beszélgettek.  

 

Visszaszolgáltatás: a kivételek miatt „lenyomorítják” az országot 
2019. szeptember 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Lassan halad az államosított ingatlanok visszaszolgáltatása, a Kovászna megyei prefektus 

szerint az önkormányzatoknak és a helyi bizottságoknak kellene hatékonyabban dolgozniuk, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint viszont a törvény hátráltatja a folyamatot. 

 

Kérdésözön és magyarázat a hiányzó aszfaltrétegek ügyét feszegető 
tárgyaláson 
2019. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Miután korábban Borboly Csaba is nyilatkozatot tett, az ellene és tizenkét másik személy 

ellen folyamatban levő büntetőper hétfői tárgyalására újabb öt tanút idézett meg a bíróság, 

viszont csak hármat tudott meghallgatni. 

 

Bölöni Lászlót szeretné Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjének az 
EMNP 
2019. szeptember 17. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Október elsején, 18 órától Marosvásárhelyen a Színház téren szervezi meg a Ne bántsd a 

magyart! figyelemfelkeltő eseményt az Erdélyi Magyar Néppárt. Az esemény beharangozóján 

Csomortányi István és Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos, illetve 

marosvásárhelyi elnöke elmondta, a jóváhagyást az eseményhez a keddi nap folyamán 

megkapták a polgármesteri hivataltól. A szervezők számítanak az MPP, az SZNT és az EMNT 

jelenlétére, illetve meghívták az RMDSZ-t is, hiszen – ahogy mondták, ez nem egypárti 

rendezvény lesz, hanem lehetőség az összefogásra, a magyar egység megteremtésére. A keddi 

sajtótájékoztató másik témája a 2020-as önkormányzati választásokra való felkészülés volt. 

Brassai Hunor arra hívta fel a figyelmet, hogy szeretnék, ha a három magyar párt egyetértésre 

jutna Marosvásárhelyen, és egy olyan hárompárti koalíciós listát állítana, amely meghozná a 

marosvásárhelyi magyar szavazók választói kedvét. Ugyanakkor egy olyan 

polgármesterjelöltet indítanának, aki köztiszteletben álló, politikán felüli személyiség, akinek 

a neve már korábban is felmerült. 

 

Rhédey-kiállítótér Erdőszentgyörgyön 
2019. szeptember 18. – Krónika 

Marosszéki Lófuttatás, Rhédey-napok, kistérségi napok és városnapok – mindez együtt zajlik 

hétvégén Erdőszentgyörgyön, ahová a település lakosain és a környékbelieken kívül olyan 

magas rangú vendégeket is várnak, mint az angol királyi család tagjai, a magyar nagykövet 

vagy a román kulturális miniszter. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/visszaszolgaltatas-a-kivetelek-miatt-blenyomoritjakr-az-orszagot
https://szekelyhon.ro/aktualis/kerdesozon-es-magyarazat-a-hianyzo-aszfaltretegek-ugyet-feszegeto-targyalason
https://szekelyhon.ro/aktualis/kerdesozon-es-magyarazat-a-hianyzo-aszfaltretegek-ugyet-feszegeto-targyalason
https://szekelyhon.ro/aktualis/boloni-laszlot-szeretne-marosvasarhely-magyar-polgarmesterjeloltjenek-az-emnp
https://szekelyhon.ro/aktualis/boloni-laszlot-szeretne-marosvasarhely-magyar-polgarmesterjeloltjenek-az-emnp
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Néhány MKP-s az Összefogásért dolgozik 
2019. szeptember 17. – Új Szó 

Egyre több MKP-hoz kötődő személy segíti az Összefogás aláírásgyűjtését, valamint a 

mozgalom megszervezését. Menyhárt József pártelnök ennek ellenére nem tekint kritikusan 

az eseményekre. Az Összefogás augusztus végén kezdte meg az aláírásgyűjtést. A 

mozgalomnak kevesebb mint három hónapja van arra, hogy összegyűjtse a szükséges 10 ezer 

aláírást, kidolgozzon egy programot és összeállítsa a 150 fős választási listát. Mózes Szabolcs, 

a mozgalom előkészítő bizottságának tagja korábban elmondta: bízik abban, hogy mindez 

sikerül, és a 2020-as parlamenti választáson alternatívát kínálhatnak a magyar szavazóknak. 

 

Sokatmondó AKO-felmérés: Hol van a bejutáshoz szükséges 50 ezer MKP-
szavazó? 
2019. szeptember 17. – Körkép 

Újabb árulkodó felmérés jelent meg a Hospodárske Noviny hasábjain. A gazdasági lapnak 

készített AKO-felmérés a megszokottnál részletesebb betekintést ad abba, hogy mely pártok 

mekkora potenciállal rendelkeznek, milyen a támogatottságuk korosztályok szerint és hogy a 

szavazóik kit is tartanak „B-tervként” elfogadható választásnak.   Az egyes kérdéskörök közös 

nevezője, hogy a szavazni hajlandó választók nagyjából 20 százaléka nem döntött még, hogy 

melyik pártra adja a voksát. Érdekes különbségek vannak a korosztályok szerinti lebontásban 

is. 

 

Nem indul a VMDK a jövő évben esedékes választásokon 
2019. szeptember 17. – Pannon RTV 

A párt közleményében az olvasható, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 

Tanácsa tegnap Óbecsén megtartott ülésén döntött így. Véleményük szerint Szerbiában 

nincsenek meg a legalapvetőbb politikai feltételek sem a szabad és demokratikus választások 

megtartásához. Ettől függetlenül, a közösségen belüli párbeszéd újjászületése esetében, 

készek egyenrangú partnerként tárgyalni minden olyan politikai és civil szerveződéssel, 

amely a kisebbségi érdekvédelem és érdekérvényesítés terén őszinte szándékkal és nyílt 

sisakkal óhajt politizálni - áll a VMDK szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. 

 

Pásztor István: Markánsabb bővítéspolitikát várunk az EB részéről 
2019. szeptember 17. – Pannon RTV 

Magyarország külpolitikájának az egyik legnagyobb sikere, hogy Trócsányi Lászlót jelölték az 

Európai Bizottság szomszédságpolitikával és bővítéssel megbízott biztosi posztjára. 

Így fogalmazott Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. Azt 

mondta, ez a magyar Európa-politika egyfajta elismerésének tekinthető. A VMSZ elnöke a 
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https://ujszo.com/kozelet/nehany-mkp-s-az-osszefogasert-dolgozik
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/09/17/sokatmondo-ako-felmeres-hol-van-a-bejutashoz-szukseges-50-ezer-mkp-szavazo/
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/09/17/sokatmondo-ako-felmeres-hol-van-a-bejutashoz-szukseges-50-ezer-mkp-szavazo/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nem-indul-vmdk-jovo-evben-esedekes-valasztasokon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-markansabb-bovitespolitikat-varunk-az-eb-reszerol
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határhelyzetről szólva elmondta, mindenki számára méltatlan állapotok uralkodnak a szerb-

magyar határátkelőkön. Azt várja, hogy a szerb-magyar közös munkacsoport, amely azért jött 

létre, hogy megoldási lehetőségeket találjon az évek óta tartó problémára, hamarosan 

előrukkol valamivel, ami enyhít a határon tapasztalható nyomáson.  

 

A pályaválasztást könnyítenék a fiataloknak Zentán 
2019. szeptember 17. – Pannon RTV 

Egy orvos, egy jogász, egy informatikus és egy mezőgazdasági mérnök mutatta be 

foglalkozásának pozitív és negatív oldalát a középiskolásoknak kedden Zentán, a BeeHome 

Közösségi Házban. A Karriertervező nevet viselő rendezvénysorozat előadásaival szeretnék 

megkönnyíteni a fiatalok számára a pályaválasztást, és egyben felhívni a figyelmet az itthon 

tanulás fontosságára. Az esemény a Nemzetpolitikai Államtitkárság és Zenta község 

önkormányzatának támogatásával jött létre. 

 

Tehetséggondozás kezdődik a Petőfiben 
2019. szeptember 17. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola egyike azon iskoláknak, amelyek részt vesznek az 

Oktatási Minisztérium egész napos oktatásról szóló kísérleti projektjében, ennek 

köszönhetően az óbecsei tanintézményben tegnap először maradhatott ingyen ebéden és 

délutáni foglalkozásokon az iskola 80 diákja. Bár az étkezés költségeit az önkormányzat a 

későn született minisztériumi döntés miatt nem tudta betervezni az idei költségvetésébe, a 

gyerekek szüleinek mégsem kell fizetniük érte. 

 

Véget ért a IX. Kárpátaljai Felső-Tisza-Vidéki Magyarok Találkozója 
2019. szeptember 17. – karpatalja.ma 

Szeptember 13–14-én kilencedik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Felső-Tisza-Vidéki 

Magyarok Találkozóját, azaz a FELTISZÁ-t. A rendezvénysorozat nyíltan deklarált célja 

„rávezetni a kárpátaljai felső-Tisza-vidéki szórványban élő magyarokat, hogy érezzék 

fontosnak családon belül a magyar nyelv használatát […], beszéljenek magyarul, érezzék 

annak felelősségét, hogy gyermekeiknek továbbadják a magyar nemzettudatot, a magyar 

kultúrát”. Az idei év gazdag programkínálata is ennek a célkitűzésnek a szellemiségében 

született meg. 

 

Gyönyörű szobrok születtek a VI. Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztáborban 
2019. szeptember 17. – Kárpátalja 

Péntek délután a Szolyvai járásban található Királyfiszálláson (Солочин) került sor a Pro 

Arte – Munkács civil szervezet által hatodik alkalommal szervezett Kárpátaljai Nemzetközi 

Szobrásztábor záróünnepségére. A tábornak idén is – a tavalyihoz hasonlóan – a szemet 

gyönyörködtető tájjal körülölelt Kvitka Polonini Szanatórium adott helyet. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/palyavalasztast-konnyitenek-fiataloknak-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/4093/vajdasag_obecse/208083/Tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1s-kezd%C5%91dik-a-Pet%C5%91fiben.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/veget-ert-a-ix-karpataljai-felso-tisza-videki-magyarok-talalkozoja/
https://karpataljalap.net/2019/09/18/gyonyoru-szobrok-szulettek-vi-karpataljai-nemzetkozi-szobrasztaborban
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Kárpátalja járásainak átreformálásáról tárgyaltak a megyei tanácsban 
2019. szeptember 17. – Kárpátalja 

Szeptember 17-én kerekasztal-megbeszélést tartottak a Kárpátaljai Megyei Tanácsban 

Kárpátalja új járáskörzeteinek kialakítása témában – olvashatjuk a mukachevo.net 

hírportálon. A megbeszélésen két projektet tekintettek át: megyénk 13 járásából négyet vagy 

hármat hagynának meg. A szakértők azt szeretnék, ha négy járás maradna meg: az Ungvári, a 

Munkácsi, a Huszti és a Técsői. Az ülés eredményeit az új évig szeretnék megküldeni a 

minisztérium ezzel foglalkozó részlegének. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 17. – Kossuth Rádió 

 

Nagyszabású magyar kulturális ünnepség volt hétfő este a pozsonyi prímási palota 

tükörtermében. Egyrészt a város köszöntötte a 70 éves Csemadokot, másrészt a kulturális 

szövetség köszöntötte idős, aktív tagjait, illetve támogatóit, köztük Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízottat.  

 

Kicsi, ám sikeres egyetem. Szeptember 16-án elkezdődött a 19. tanév Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen. Dávid László rektorral Oláh-Gál Elvira beszélgetett, sikerekről,  

nehézségekről és kihívásokról.  

 

Hétfőn  délben ünnepélyes tanévnyitót tartottak a Sapientia Erdélyi magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Karán. Hol a magyar állam  finanszírozásával működő 

egyetem helye az összerdélyi felsőoktatási térképen? Erről kérdezte Tonk Márton dékánt 

Szilágyi Szabolcs. 

 

A kárpátaljai magyarok élethelyzetéről készül felmérés helyi és magyarországi összefogással. 

A napokban indult akció során szociális és gazdasági szempontokat is értékelnek majd a 

szakértők.  

 

Bánát - Bánság Találkozó volt  Muzslyán.  Legutóbb Végváron rendezték meg az  

összejövetelt, 2014-ben, azzal a szándékkal, hogy a bánáti, bánsági magyarlakta települések 

jobban megismerjék egymást, hogy kapcsolatokat építsenek, szervezetek, egyesületek 
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https://karpataljalap.net/2019/09/17/karpatalja-jarasainak-atreformalasarol
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-17_18-02-07&enddate=2019-09-17_18-40-07&ch=mr1
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ápoljanak jó viszonyokat, kiaknázva akár a pályázati lehetőségeket, vagy csak a jó példák 

átadásával erősítsék saját közösségeiket.   

 

Első műhelytáborukat tartották az Élő Várad kulturális mozgalom tagjai a Nagyváradtól 

mindössze néhány kilométerre lévő Hegyközszentmiklóson. A fiatalok írók, költők a 

mozgalom elmúlt 4 évét értékelté, hiszen  számos kezdeményezést indítottak el. Fő céljuk a 

kortárs művészek, szépírók bemutatása, munkáik megjelentetésének segítése.   

A műhelytáborban szó esett az egykori Ady Körről, amely a 70-es 80-as években tömörítette, 

a versírással, prózával foglalkozó fiatal költőket, írókat. A 2014-ben alakult Élő Várad 

mozgalom fiataljainak már sokkal több lehetőségük van a publikálásra, mint 30-40 ével 

ezelőtt.  

 

 

 


