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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: gazdasági szempontból is egyre inkább egységes térré válik a Kárpát-
medence 
2019. szeptember 11. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Demokrata, Lokál, Körkép, Magyar 

Szó, Pannon RTV, M1, Kossuth Rádió 

Míg korábban kulturális és oktatási szempontból lehetett egységes Kárpát-medencei térről 

beszélni, a gazdaságfejlesztési programoknak köszönhetően gazdasági szempontból is egyre 

inkább egységes térré válik ez a régió – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár szerdán Zentán, a vajdasági gazdasági mentorképző program megnyitóján. 

Kiemelte, hogy a 2010-es kormányváltás radikális változásokat hozott a nemzetpolitikában, 

és 2014-től a szimbolikus tettek után paradigmaváltás következett, a nemzetpolitika 

hangsúlya szülőföldön történő boldogulás felé fordult. A gazdaságfejlesztési program elsőként 

a Vajdaságban indult meg, majd a többi környező ország magyarlakta területeire is kiterjedt. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a program ugyan a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz 

tartozik, de a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága számos módon segít a 

kivitelezésben. A Kárpát-medencében alakuló egységes gazdasági tér kialakítása és 

megerősítése az itt élő magyarság közös feladata – húzta alá Potápi Árpád János.  

 
Összefogási kísérlet a Felvidéken 
2019. szeptember 12. – Lacza Tihamér – Figyelő 

Összefogás néven új választási mozgalmat indítottak felvidéki fiatalok, hogy pártok feletti 

listával, amelyre egyébként politikusokat is várnak, megszólítsák a magyar választókat, s 

szavazataikkal parlamenti képviselethez juttassák a közösséget. Az 1989-es csehszlovákiai 

rendszerváltást követően mindig volt magyar képviselet vagy legalábbis néhány frakciótag a 

törvényhozásban. Most, ha nem lesz összefogás, egy se lesz, legfeljebb valamelyik szlovák párt 

színeiben. Mi vezetett idáig, és hogyan tovább? 

(A teljes cikk a Figyelő 2019. szeptember 12-i számában olvasható.) 

 

Ukrán politikus: Kijevnek meg kell állapodnia Magyarországgal a nemzeti 
érdekek mentén 
2019. szeptember 11. – MTI, hirado.hu, 888.hu, Magyar Nemzet, Demokrata  

Ukrajnának erőfeszítéseket kell tennie a Magyarországgal fennálló alapvető problémák 

megoldására, anélkül, hogy átlépne saját nemzeti érdekeinek "vörös vonalán" - jelentette ki 

Dmitro Kuleba európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes 

Brüsszelben, arra az újságírói kérdésre válaszolva, aggódik-e Kijev Trócsányi László volt 

igazságügy-miniszter szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosi jelölése miatt. 

"Először is, az Európai Unió dolga, hogy kit, milyen posztra nevez ki. Másodszor, bármelyik 

európai biztos automatikusan képviseli az egész unió érdekeit, és nem csak egy országot. 

Harmadszor pedig, mély meggyőződésem szerint meg kell oldanunk az alapvető problémákat 
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https://magyarnemzet.hu/gazdasag/potapi-gazdasagi-szempontbol-is-egyre-inkabb-egyseges-terre-valik-a-karpat-medence-7292873/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/potapi-gazdasagi-szempontbol-is-egyre-inkabb-egyseges-terre-valik-a-karpat-medence-7292873/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/09/11/ukran-politikus-kijevnek-meg-kell-allapodnia-magyarorszaggal-a-nemzeti-erdekek-menten
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/09/11/ukran-politikus-kijevnek-meg-kell-allapodnia-magyarorszaggal-a-nemzeti-erdekek-menten
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/09/11/ukran-politikus-kijevnek-meg-kell-allapodnia-magyarorszaggal-a-nemzeti-erdekek-menten


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 12. 
2 

Magyarországgal, anélkül, hogy átlépnénk a +vörös vonalunkat+, megvédve nemzeti 

érdekeinket. Ez kulcsfontosságú" - idézte az Ukrinform hírügynökség szerdán a 

tisztségviselőt. 

 

A védőnői tevékenységet népszerűsítő szakmai programot szerveznek 
Marosvásárhelyen 
2019. szeptember 11. – transindex.ro 

A védőnői tevékenységet népszerűsítő egy napos szakmai programot szervez 

Marosvásárhelyen a Magyar Védőnők Egyesülete szeptember 19-én, csütörtökön. Az 

eseményre a Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éve, a külhoni magyar gyerekek éve 

keretében kerül sor, partnerségben a Studium–Prospero Alapítvánnyal és a Védem 

Egyesülettel a Forradalom utca 8. szám alatti Studium–Prospero Kulturális Központban. A 

foglalkozások során a Magyar Védőnők Egyesülete a magyarországi védőnői területen bevált 

jó gyakorlat átadásával kívánja támogatni a marosvásárhelyi szakembereket.  

 

Kelemen Hunor szerint az ellenzék nevetségessé válhat, ha nem nyújtja be 
gyorsan a bizalmatlansági indítványt  
2019. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro 

A bizalmatlansági indítványt már múlt héten be kellett volna nyújtani, nyilatkozta az 

Adevărul Live adásában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Elmondása szerint, ha a 

miniszterelnök jövő héten átviszi a parlamenten a kormányátalakítást, akkor a 

bizalmatlansági indítvány benyújtására nem lesz már esély. Kelemen Hunor úgy véli, hogy 

ebben az esetben az ellenzék nevetségessé válik, és senki sem fogja elhinni, hogy valóban le 

akarja váltani a kormányt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor szükségtelennek tartja az 

előrehozott választásokat is, mivel véleménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha az 

ellenzék rászánná magát, hogy felelősséget vállaljon, megbuktassa a kormányt, majd vállalja 

a kormányzást.  

 
Magyar osztályok kerülhetnek veszélybe a líceumi felvételi szigorítása miatt  
2019. szeptember 11. – maszol.ro 

Várhatóan megcsappan a líceumi osztályok létszáma amiatt, hogy jövőre csak azok a tanulók 

nyerhetnek felvételit, akiknek nyolcadik osztály végi átlaga (amit a képességvizsgán elért 

eredmény és a gimnáziumi átlag tesz ki) eléri legalább az ötöst. Ez a szórványoktatásban fog 

leginkább problémát jelenteni, ahol a jelenlegi feltételek közt sem érik el minden esetben az 

induláshoz szükséges minimális osztálylétszámot. Erről Halász Ferenc Temes megyei 

főtanfelügyelő-helyettest kérdezték, aki a Temes megyei helyzetet ismertette ugyan, de 

vélhetően más szórvány megyékben is hasonló következményekkel jár majd az új intézkedés.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56821
http://itthon.transindex.ro/?hir=56821
http://itthon.transindex.ro/?hir=56824
http://itthon.transindex.ro/?hir=56824
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116348-magyar-osztalyok-kerulhetnek-veszelybe-a-liceumi-felveteli-szigoritasa-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116348-magyar-osztalyok-kerulhetnek-veszelybe-a-liceumi-felveteli-szigoritasa-miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=56828


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 12. 
3 

Kitiltották az FK Csíkszereda meccseiről a sportfotóst  
2019. szeptember 11. – transindex.ro 

Bár érvényes szezonakkreditációval rendelkezett, Halmágyi Zsolt sportfotós a klubelnök 

Szondy Zoltán közbelépése nyomán nem végezhette munkáját az FK Csíkszereda–

Metaloglobus Bukarest másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen. Az ügyben a Román 

Sportújságírók Szövetsége (APSR) az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCDR) 

fordult, a szervezet a csíkszeredai stadionban történt incidenst a sajtószabadságot sértő 

visszaélésnek tartja. Közleményükben jelezték, minden megtesznek annak érdekében, hogy 

hasonló diszkrimináció a jövőben ne fordulhasson elő.  

 

Visszavenné értékes ingatlanát Nagybánya: elkezdődhet az István király szálló 
magánkézben lévő részeinek kisajátítása 
2019. szeptember 11. – Krónika 

Több év próbálkozása érhet révbe azzal, hogy a nagybányai önkormányzat kisajátítja a város 

egyik legfontosabb ingatlanának, az egykori István király szállónak még magánkézben lévő 

épületrészeit. Az emblematikus ingatlan még az 1990-es évekbeli privatizációk során került 

magánkézbe, majd romlott le az állapota, a városvezetés több esztendeje próbálja 

visszaszerezni. Nem lehet kifejezni pénzben az értékét, hiszen érzelmileg is nagyon kötődik 

hozzá a lakosság” – jellemezte a Krónikának Vida Noémi alpolgármester az egykori István 

király szállót, mely a város legjelentősebb épülete. Az 1910-ben szecessziós stílusban épült 

ingatlan Nagybánya régi főterének teljes nyugati oldalát elfoglalja, méreteiben és stílusában a 

marosvásárhelyi Kultúrpalotához hasonlítható. 

 
Útmutató önkormányzati vezetőknek: hogyan nyerjünk pert Dan Tanasă ellen?  
2019. szeptember 11. – maszol.ro 

Jogerősen megnyerte a Hargita Megye Tanácsa azt a pert, amelyet Dan Tanasă indított a 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) nevében az intézmény vezetője ellen. 

Borboly Csabát arról kérdezték, hogyan győzhetik le a székelyföldi önkormányzati vezetők a 

közismerten magyarellenes bloggert a bíróságon.  

 

A Hársfaillat Óvoda ügye: csak most hagyták jóvá az Állomás utcai épület 
felújítását 
2019. szeptember 11. – maszol.ro 

Keddi ülésén jóváhagyta a kolozsvári helyi tanács a hányatott sorsú Hársfaillat Óvoda 

számára kiszemelt épület, felújításának gazdasági és műszaki mutatóit, így el lehet kezdeni az 

ingatlan közel három millió euróba kerülő tatarozását.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56828
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszavenne-ertekes-ingatlanat-nagybanya-elkezdodhet-az-istvan-kiraly-szallo-magankezben-levo-reszeinek-kisajatitasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszavenne-ertekes-ingatlanat-nagybanya-elkezdodhet-az-istvan-kiraly-szallo-magankezben-levo-reszeinek-kisajatitasa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116342-utmutato-onkormanyzati-vezet-knek-hogyan-nyerjunk-pert-dan-tanas-ellen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116342-utmutato-onkormanyzati-vezet-knek-hogyan-nyerjunk-pert-dan-tanas-ellen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116344-a-harsfaillat-ovoda-ugye-csak-most-hagytak-jova-az-allomas-utcai-epulet-felujitasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116344-a-harsfaillat-ovoda-ugye-csak-most-hagytak-jova-az-allomas-utcai-epulet-felujitasat
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Folytatódik az Iskolatáska Program, indulnak a délutáni foglalkozások 
Beszterce-Naszód megyében 
2019. szeptember 11. – maszol.ro 

Jó hírekkel kezdődött a 2019–2020-as tanév azoknak a diákoknak, akik Beszterce-Naszód 

megyében a magyar nyelvű oktatást választották. Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei 

szervezete ugyanis idén is lehetőségeket kínált több iskolai korosztály számára: Iskolatáska 

Program, délutáni foglalkozás, iskola buszok és bentlakás – tájékoztat a közleményük.  

 

A kolozsvári ANYÓ-program sikerének titka: „Jobban szeretik a nyári óvodát, 
mint a rendes ovit”  
2019. szeptember 11. – maszol.ro 

A gyermekek a nyári vakáció alatt is tudnak jókedvűen óvodába, iskolába menni. Legalábbis 

ezt bizonyítja a kolozsvári ANYÓ-program töretlen népszerűsége. A szünidő végeztével a 

nyári óvoda megálmodóját, az Argumentum Nostrum Egyesület elnökét, Fekete Emőkét 

kérdezték a program sikerességének titkairól.   

 

Kétszáz erdélyi család beiskolázását támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet 
2019. szeptember 11. – szekelyhon.ro 

Tolltartó, füzetek, írószerek, festékek, ragasztó, gyurma, de még körző és szögmérő is került 

azokba a tanszercsomagokba, amelyeket az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai 

osztottak szét szerda délután Marosvásárhelyen. A Lazarenum Alapítvány székhelyén kétszáz 

igazán rászoruló erdélyi gyerek vehette át a beiskolázását megkönnyítő csomagját. 

 

RMDSZ: pozícióváltás a parkolópályán 
2019. szeptember 12. – Pataky István – Krónika 

Pataky István cikke szerint „miután egy öt-hat százalékos pártnak tökéletesen értelmetlen 

hosszabb ideig önállóan, önmagát sarokba állítva, csak nyilatkozatokkal politizálni, a 

bukaresti folyamatokat figyelve pedig nem kell különösebb jóstehetség a hatalomváltás 

közeledésének megállapításához, az RMDSZ elkezdte a pozícióváltást. A kérdés most az, hogy 

már a bizalmatlansági indítvány vagy csak az elnökválasztás –  ami szinte bizonyosan Klaus 

Johannis újrázását hozza – kényszeríti távozásra a jelenlegi kabinetet. Ami természetesen 

nem változtatja meg a parlamenti erőviszonyokat, de szinte biztosan hoz valamilyen 

átrendeződést, előkészítve a talajt a várhatóan jövő ősszel tartandó és a jelenlegi ellenzék 

sikerével kecsegtető megméretésnek. Azt, hogy érik a PNL és az RMDSZ valamilyen fokú 

együttműködése, jól jelzi az RMDSZ-ellenes megszólalások ritkulása. Az utóbbi harminc év 

alatt jól kiismerhettük: a román ellenzék akkor s addig él a magyarellenességgel, amíg az 

RMDSZ hatalmon vagy a hatalom közelében van. De a bukaresti kormányok 

magyarellenessége is elsősorban az ellenzékből politizáló RMDSZ-nek szól. Ami – tegyük 

hozzá – úgy kell a magyar pártnak, mint egy falat kenyér, hiszen ha valódi, kölcsönös 

tiszteletre épülne a magyar–román viszony e vidéken, gyorsan elfogyna az RMDSZ 

mondanivalója, s tán létjogosultsága is”. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116345-folytatodik-az-iskolataska-program-indulnak-a-delutani-foglalkozasok-beszterce-naszod-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116345-folytatodik-az-iskolataska-program-indulnak-a-delutani-foglalkozasok-beszterce-naszod-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116347-a-kolozsvari-anyo-program-sikerenek-titka-jobban-szeretik-a-nyari-ovodat-mint-a-rendes-ovit
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116347-a-kolozsvari-anyo-program-sikerenek-titka-jobban-szeretik-a-nyari-ovodat-mint-a-rendes-ovit
https://szekelyhon.ro/aktualis/ketszaz-erdelyi-csalad-beiskolazasat-tamogatja-az-okumenikus-segelyszervezet
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Kifelé a magyarokkal az országból! 
2019. szeptember 12. – Makkay József – Krónika 

Makkay József arról írt, hogy „egyértelmű, hogy Románia minden lehetőséget el akar játszani 

a magyarokkal történő békés együttélés tárházából. Immár az államot és a többségi 

állampolgárt is ugyanaz a vágy vezérli: tűnjünk el az országból, és mindent hagyjunk hátra 

nekik. Ne is halljanak magyar szót, szóba se kerüljön a magyar autonómia vagy bármiféle 

magyar törekvés. A többség a homogén román nemzetállamban látja az egyetlen lehetséges 

megoldást, ahol csak olyan „magyarok” elfogadottak, mint Dan Barna és társai vagy a szász 

múltját megtagadó Klaus Johannis”. 

 

Az MKP nem gyűjt aláírásokat 
2019. szeptember 11. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Magyar Közösség Pártja nevében ezúton szeretnénk egyértelműsíteni, hogy a párt részéről 

pillanatnyilag semmilyen aláírásgyűjtési tevékenység nem zajlik. Minden olyan információ, 

nyilatkozat, ami ezt a tényállást megkérdőjelezné, hamis állításnak és a párt nevével való 

visszaélésnek minősül. Az MKP Országos Elnökségének legutóbbi döntése értelmében a párt 

választási listájának felére kéri a járási szervek részéről a helyi alapszervezetek által javasolt 

jelöltek névsorának jóváhagyását. Az MKP Országos Tanácsa erről 2019. szeptember 7-én 

szavazással döntést hozott, így más forgatókönyv megvalósítására jelen pillanatban senkinek 

nincs mandátuma. 

 

Az Összefogás diák- és ifjúsági szervezetek vezetőivel egyeztetett 
2019. szeptember 11. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az oktatásügy és az ifjúsági témák stratégiai fontosságúak a magyarság fejlődése 

szempontjából. Az Összefogás mozgalom ezért szerdán a diák- és ifjúsági szervezetek 

vezetőivel egyeztetett Komáromban. A találkozón Leczkési Zoltán, a Diákhálózat elnöke, 

Urbán Péter, a Tandem nonprofit szervezet vezetője, valamint a Szlovákiai Magyar Fiatalok 

Tudományos és Kulturális Társulása (Téka) részéről Bajcsi Ildikó és Bencze Dávid vettek 

részt. Az Összefogás részéről Mózes Szabolcs és Orosz Örs volt jelen a találkozón. A Téka 

vezetői beszámoltak a szervezet által készített kutatások eredményeiről. Urbán Péter a 

Beszéljünk iskoláink jövőjéről című projektjük eredményeit ismertette, a Diákhálózat elnöke 

az egyetemisták meglátásait tolmácsolta. 

 
Nagyszombat megyei kitüntetések felvidéki magyaroknak is 
2019. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Kedden este a nagyszombati Palárik Színházban impozáns műsor keretében adták át 

Nagyszombat megye díjait. A megyének két magyarok által lakott járása van, a 

Dunaszerdahelyi, illetve a Galántai járás, ahonnan több csallóközi és mátyusföldi polgárt 

tüntettek ki. A rövid kultúrműsort követően Jozef Viskupič megyefőnök mondott ünnepi 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-nem-gyujt-alairasokat
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-osszefogas-diak-es-ifjusagi-szervezetek-vezetoivel-egyeztetett
https://felvidek.ma/2019/09/nagyszombat-megyei-kituntetesek-felvideki-magyaroknak-is/
https://felvidek.ma/2019/09/nagyszombat-megyei-kituntetesek-felvideki-magyaroknak-is/
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beszédet, aki köszöntötte a díjazottakat, majd a megyei alelnökökkel együtt átadták az 

elismeréseket. Mint ismeretes, Nagyszombat megye első alelnöke Berényi József, aki a 

Magyar Közösség Pártja képviseletében jutott be a megyei önkormányzatba. 

 
Az Új Egység Mozgalom nyilatkozata az Összefogás aláírásgyűjtéséről 
2019. szeptember 11. – Felvidék Ma, Körkép 

Folyik az aláírásgyűjtés az Összefogás Mozgalom bejegyzéséhez. Az aláírásgyűjtésben részt 

vesznek civil szervezetek és a Csemadok is. Az Új Egység álláspontja a kérdésben az, hogy egy 

választási párt létrehozásában résztvevő személyek és szervezetek tisztában akarnak lenni a 

célokkal, és főleg a programmal. Program nélkül elindítani egy pártot hazardírozás. A 

felvidéki magyarság igényli az összefogást, de azt alulról szervezve képzeli el, nem felülről 

irányítva, titkos háttéregyezkedések kíséretében. Az Új Egység Mozgalom nem kapott 

hivatalos felkérést ez ügyben, csupán személyes megszólítást, az egyeztetésekbe nem vonták 

be, ezért az elnökség úgy döntött, hogy az összefogást, mint elvi célt továbbra is támogatva a 

tagság lelkiismeretére bízza a döntést, hogy részt vesz, vagy nem az aláírásgyűjtésben. 

 
Bodrogközi hang: a felvidéki magyarság jövőét a közösség biztosítja 
2019. szeptember 11. – Ma7.sk 

A keleti végeken fekvő Bodrogköz hangját ritkábban hallani. Mi ennek az oka, és hogyan 

vélekednek az ottani magyar emberek a jelenleg zajló felvidéki magyar politikai harcokról? 

Szunyog László, a királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás elnöke válaszolt a Ma7.sk 

kérdéseire. 

 

Zenta: Átadták a község legrangosabb nyilvános elismeréseit 
2019. szeptember 11. – Vajdaság MA 

Ünnepélyes keretek között adták át ma Zentán a községi képviselő-testület városnapi 

díszülésén a község legrangosabb nyilvános elismeréseit, az Pro Urbe életműdíjakat, a Pro 

Urbe díjat, a Iuventus Pro Urbe díjat és a polgármesteri köszönőleveleket. 

 

Pásztor és Đorđević meglátogatta a bácskossuthfalvi Otthont 
2019. szeptember 11. – Vajdaság MA 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Zoran Đorđević munkaügyi és szociális 

kérdésekkel megbízott miniszter meglátogatta a bácskossuthfalvi Otthon Értelmi 

Fogyatékosokat Gondozó Intézetet, ahol az intézmény vezetőivel azokról a támogatási 

lehetőségekről beszélgettek, amelyekkel segíthetik az ott dolgozók munkáját, valamint azt is, 

hogy a gondozottaknak megfelelőbb és magasabb minőségű szolgáltatást nyújtsanak. 
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https://felvidek.ma/2019/09/az-uj-egyseg-mozgalom-nyilatkozata-az-osszefogas-alairasgyujteserol/
https://ma7.sk/tajaink/bodrogkozi-hang-a-felvideki-magyarsag-jovoet-a-kozosseg-biztositja
https://ma7.sk/tajaink/bodrogkozi-hang-a-felvideki-magyarsag-jovoet-a-kozosseg-biztositja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24121/Zenta-Atadtak-a-kozseg-legrangosabb-nyilvanos-elismereseit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24122/Pasztor-es-orevic-meglatogatta-a-bacskossuthfalvi-Otthont.html
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Zenta a város napját ünnepelte 
2019. szeptember 12. – Magyar Szó  

Az ünnepi rendezvényen tiszteletét tette Dömötör Csaba, a magyar kormány 

miniszterhelyettese, Zoran Đorđević, a szerb kormány munkaügyi, foglalkoztatási és szociális 

védelmi minisztere, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, dr. Csige Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezető konzulja, 

Petar Mudri tiszteletbeli török konzul, Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, 

Vladimir Galić tartományi területrendezési és környezetvédelmi titkár, Nikola Lukač, az 

Észak-bánáti közigazgatási körzet vezetője, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke is. 

 

Kárpát-medencei orvoskonferencia Aknaszlatinán 
2019. szeptember 11. – Kárpátalja 

A megyénk magyar ajkú egészségügyi dolgozóit tömörítő Kárpátaljai Magyar Egészségügyi 

Dolgozók Társasága (KMEDT) tagjai mellett a Kárpát-medence szinte minden elcsatolt 

magyarlakta régiójából érkeztek vendégek arra a nemzetközi orvoskonferenciára, amelyet 

szombaton tartottak Aknaszlatinán, és amely a IX. Dr. Novák Endre Napok keretében zajlott 

a nagy múltú bányásztelepülésen. 

 

Dobó Istvánra emlékeztek magyarok, ruszinok, ukránok 
2019. szeptember 11. – Kárpátalja 

Idén újra kétnaposra bővült a már hatodik éven megrendezett DobóFeszt, amellyel a 

szervezők a híres egri várvédőnek, Dobó Istvánnak igyekeznek méltó emléket állítani, az 

egykor a család birtokához tartozó Császlócon, valamint az ukránok, ruszinok lakta Szerednye 

nagyközségben, ahol 1502-ben megszületett az egri hős, majd ott is halt meg hetvenéves 

korában, 1572-ben. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által, a Császlóci Községi 

Tanáccsal és a Szerednyei Nagyközségi Tanáccsal közösen szervezett hagyományőrző és 

szórakoztató program célja, hogy megismertesse az egykori Ung vármegye területén élőkkel 

Dobó Istvánt, rajta keresztül az itt élő népek büszkeségre okot adó közös múltját. 

 

Harmadik hUNGary FEST Ungváron 
2019. szeptember 11. – Kárpátalja 

Kárpátalja székhelyén, az Ung partján hétvégén a magyar kultúra jegyében kétnapos zenés-

kulturális-gasztronómiai fesztivál zajlott. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa harmadik 

alkalommal szervezte meg a hUNGary FESTet, azzal a céllal, hogy nemzetiségtől függetlenül 

mindenki megismerhesse a magyar kultúra egyedülálló értékeit. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4090/vajdasag_zenta/207840/Zenta-a-v%C3%A1ros-napj%C3%A1t-%C3%BCnnepelte.htm
https://karpataljalap.net/2019/09/11/karpat-medencei-orvoskonferencia-aknaszlatinan
https://karpataljalap.net/2019/09/11/dobo-istvanra-emlekeztek-magyarok-ruszinok-ukranok
https://karpataljalap.net/2019/09/11/harmadik-hungary-fest-ungvaron
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Soltész Péter-tárlat nyílt Ungváron 
2019. szeptember 11. – Kárpátalja 

Szeptember 3-án ismét időszakos kiállítás nyílt Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. 

Ezúttal Soltész Péter, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Hollósy Simon-díjas 

festőművész alkotásait mutatják be a külképviseleten. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 11. – Kossuth Rádió 

 

Bírósági döntéssel szeretné megváltoztatni az utcanév-táblákat Csíkszeredában a hivatásos 

román feljelentő. Bár erre nincs törvényes előírás, a bukaresti törvényszék alapfokú ítélete 

szerint a táblán felül kell szerepelni a román megnevezésnek és alatta a magyarnak.  

 

Nagyszabású mentorképző program indult a Vajdaságban, amelyben mintegy 30, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium vajdasági gazdaságfejlesztési programja keretében 

sikerrel pályázott vajdasági nagyvállalkozó vesz részt mentorjelöltként. Több hónapon át 

tartó mentorképzés végén a nagyvállalkozók mentori képesítést szereznek, amelynek 

segítségével a jövőben hatékonyan tudják segíteni a vajdasági magyar mikro- és 

kisvállalkozókat vállalkozásuk fejlesztésében, bővítésében. 

 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros Szervezete idén 8. alkalommal rendezett 

Gazdanapot, amely a marosszéki/Maros megyei gazdakörök legjelentősebb évi szakmai-

közösségi találkozója. Az idei rendezvény kiemelkedő eseménye volt az újonnan alapított „Pro 

Agricultura Transilvaniae” díjak átadása. 

 

Marosvásárhelyen, a Lazarenum Alapítvány székhelyén ma délután adták át az Ökumenikus 

Segélyszervezet tanszeradományát, amely 200 nehéz sorsú erdélyi iskolás számára könnyíti 

meg a tanévkezdést. 
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https://karpataljalap.net/2019/09/11/soltesz-peter-tarlat-nyilt-ungvaron
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-11_18-02-19&enddate=2019-09-11_18-40-19&ch=mr1
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Ezekben a napokban a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence számos szórványvidékére 

juttatja el a tanulmányaikat magyar iskolában elkezdő gyermekek családjainak az 

iskolaválasztási támogatást. A Temes megyei Végváron, a testvértelepülés, Röszke jóvoltából, 

nemcsak a nulladik osztályosok, hanem az általános iskola magyar tagozatának minden 

(összesen 37) diákja megkapta a tízezer forintos juttatást.  A Kohézió Egyesület nyolcadik éve 

támogatja iskolakezdéskor a rászoruló családokat tanszercsomagokkal. Lehőcz László az 

egyesület társelnökét, a program szervezőjét, Sipos Ilonát kérte mikrofon elé. 

 

A dél-bánsági szórványban, a Temes megyei Gyertyámoson a múlt szombaton rendezték meg 

a már tradicionálisnak nevezhető bográcsos-főzőversenyt. A rendezvényt idén az Európai 

Unió támogatásával valósították meg, a Hagyományok és modernitás elnevezésű határon 

átnyúló magyar–román együttműködés révén, amelyben Csanádpalota, illetve Temes 

megyéből Zsombolya és Gyertyámos vesz részt. A kulináris fesztiválon kívül több más 

kulturális programot is szerveztek az együttműködés keretében, de a legtöbben a 

gasztronómiai napot várták.  

 

 


