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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: a magyar-ukrán viszonynak nem lehet kárvallottja a magyarországi 
ukránság 
2019. szeptember 19. – MTI, Hír TV, Origo.hu, gondola.hu karpatalja.ma 

2010 óta megnégyszereződött az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása – mondta 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős magyar 

miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten. Semjén Zsolt az Ösztöndíjas Nemzetiségi 

Pedagógushallgatók I. országos konferenciáján, a Parlamentben hangsúlyozta, hogy az utóbbi 

években különösen jelentős volt a források bővülése. A miniszterelnök-helyettes úgy 

fogalmazott: a magyar nemzet akkor teljes, ha beleértik a külhoni magyarságot, és az őshonos 

magyar nemzetiségeket, azt a 13 nemzetiséget, amelyek kezdettől fogva a magyar nemzet 

integráns részei, és évszázadokon keresztül részt vettek Magyarország építésében és a magyar 

nemzet gyarapításában. 

 
Óvodaátadó ünnepség Karácsfalván 
2019. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Szeptember 18-án, csaknem egy évvel elkészülte után adták át hivatalosan is a Karácsfalvai 

Szent Mihály Görögkatolikus Óvodát. A rendezvényen részt vett Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Buhajla József úr, az Ungvári Főkonzulátus főkonzulja, 

valamint Szilágyi Mátyás, beregszászi főkonzul. Az átadó ünnepséget Dobsa Aranka, a Szent 

Mihály Óvoda vezetője nyitotta meg néhány gondolattal. Szerinte az óvodai oktatás a 

legfontosabb része egy egészséges gyermek felnevelésében, ugyanis ebben a korban 

sajátíthatja el az alapvető viselkedési normákat. Potápi Árpád János államtitkár úr 

szónoklatában többször is hangsúlyozta, hogy nem csak a teljesen magyar anyanyelvű 

gyerekek számára épült az óvoda. Fontos, hogy a vegyesházasságokból született gyerekek is 

egy jól felszerelt, biztonságos közegben nevelkedjenek, s éljék meg gyerekkorukat. Erre 

alkalmas az a 160 új és 450 felújított óvoda, amelyet az elmúlt időszakban építettek illetve 

újítottak fel. 

 

Rákóczi-vándorkiállítás nyílt a szabolcsi Máriapócson 
2019. szeptember 19. – MTI, gondola.hu, karpatalja.ma 

II. Rákóczi Ferenc életének főbb állomásait és a szabadságharc történetét bemutató 

vándorkiállítás nyílt a Rákóczi-emlékév keretében csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Máriapócson. Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke az eseményen az MTI-

nek elmondta, az emlékév központi eleme a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által készített 

tárlat, amelynek különböző változatait a Kárpát-medence minden magyarlakta településére 

szeretnének eljuttatni a szervezők. 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-2010-ota-megnegyszerezodott-az-oshonos-nemzetisegek-tamogatasa-2487544
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-2010-ota-megnegyszerezodott-az-oshonos-nemzetisegek-tamogatasa-2487544
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ovodaatado-unnepseg-karacsfalvan/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/rakoczi-vandorkiallitas-nyilt-a-szabolcsi-mariapocson/
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Jubileumi ünnep Hunyad megyében: többek között Déván, Vajdahunyadon, 
Petrozsényben szerveznek magyar napos programokat 
2019. szeptember 19. – Krónika 

Több településen, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólító programokkal várják az 

érdeklődőket a pénteken kezdődő, tizedik alkalommal szervezendő Hunyad Megyei Magyar 

Napokon. A Hunyad Megyei Magyar Napok zárónapján, szeptember 29-én Szőcs Renáta, 

majd a Titán zenekar lép színpadra a vajdahunyadi vár előtti téren. 

 

Soós Zoltán az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje 
2019. szeptember 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Soós Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját indítja a 2020-as marosvásárhelyi 

polgármester-választáson az RMDSZ. A jelölésről a szövetség megyei küldöttgyűlése döntött 

egyhangúlag csütörtökön. Soós Zoltán így négy év elteltével ismét versenybe száll az elöljárói 

székért. „Ezúton hivatalosan is bejelentem, hogy 2020-ban ismét jelöltként fogok 

megmértékezni a marosvásárhelyi polgármester-választásokon. A marosvásárhelyi 

változásért. Ma a megyei RMDSZ küldöttgyűlése egyöntetű szavazatával is megerősítette, 

hogy Marosvásárhely fontos és támogat” – közölte Soós Zoltán csütörtökön Facebook-

oldalán. A múzeumigazgató szerint mivel „nem pusztán váltást, hanem rendszerváltást” 

tűzött ki célul, tisztában van vele, hogy minden politikai és civil szervezet támogatására 

szükség van. 

 
Belviszály az MPP-ben: kizárták a pártból Rákossy Botond Józsefet és Gálfi 
Árpádot 
2019. szeptember 19. – MTI, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) kizárta soraiból Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely 

polgármesterét, akit bomlasztó tevékenységgel vádol – közölte csütörtökön a párt 

sajtóirodája. A kizárásról az erdélyi magyar párt országos elnöksége egyhangú szavazással 

döntött Nyárádszeredán tartott ülésén. A testület kizárta a pártból Rákossy Botond Józsefet 

is, aki a Hargita megyei szervezet elnöki tisztségét töltötte be. A közlemény szerint a megyei 

elnök visszahívását a Hargita megyei küldöttek kezdeményezték. “A legszigorúbb szankció 

alkalmazásának célja a pártban gerjesztett feszültség, uszítás, bomlasztás megszüntetése volt. 

(…) Most végre lezárjuk a Biró Zsolt (korábbi MPP-elnök) által előidézett széthúzást, rendet 

rakunk és dolgozunk tovább!” – idézte a közlemény Mezei Jánost, a párt elnökét. 

 
Elnökválasztás 2019: Kelemen Hunor 270 ezer támogatói aláírást kapott  
2019. szeptember 19. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 
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https://kronikaonline.ro/szines/jubileumi-unnep-hunyad-megyeben-n-tobbek-kozott-devan-vajdahunyadon-petrozsenyben-szerveznek-magyar-napos-programokat
https://kronikaonline.ro/szines/jubileumi-unnep-hunyad-megyeben-n-tobbek-kozott-devan-vajdahunyadon-petrozsenyben-szerveznek-magyar-napos-programokat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-zoltan-az-rmdsz-marosvasarhelyi-polgarmesterjeloltje
https://www.erdely.ma/a-magyar-polgari-part-kizarta-soraibol-galfi-arpad-szekelyudvarhelyi-polgarmestert/
https://www.erdely.ma/a-magyar-polgari-part-kizarta-soraibol-galfi-arpad-szekelyudvarhelyi-polgarmestert/
https://www.erdely.ma/a-magyar-polgari-part-kizarta-soraibol-galfi-arpad-szekelyudvarhelyi-polgarmestert/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116679-elnokvalasztas-2019-kelemen-hunor-270-ezer-tamogatoi-alairast-kapott
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116679-elnokvalasztas-2019-kelemen-hunor-270-ezer-tamogatoi-alairast-kapott
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A minimális 200 ezernél jóval több, 270 ezer támogatói aláírást gyűjtöttek össze az RMDSZ 

önkéntesei Kelemen Hunor indulásához az államfői választáson. A névjegyzéket a szövetségi 

elnök és munkatársai szombat délelőtt nyújtják be Bukarestben a Központi Választási 

Irodához, s ezzel gyakorlatilag hivatalossá válik az RMDSZ jelöltjének indulása az 

elnökválasztáson. Az elnökválasztást november 10-én tartják, és ha egyik jelölt sem szerzi 

meg a voksok több mint felét, november 24-én második fordulót szerveznek a két legtöbb 

szavazatot kapott elnökaspiráns részvételével.  

 

MOGYE: a rektor magyar nyelvű informatika szakot indítana  
2019. szeptember 19. – maszol.ro 

Magyar informatika szakot indítana a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi 

Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) Leonard Azamfirei 

rektor. Ez a lépés nem csökkenti a román vezetés bűnét a magyar nyelvű orvosképzés tudatos 

elsorvasztásában – reagált csütörtökön Leonard Azamfirei bejelentésére Novák Csaba Zoltán 

Maros megyei szenátor, aki maga is a sajtóból értesült a hírről.  

 

Október 22-én ismét tüntetnek az ozsdolaiak erdővagyonuk visszaállamosítása 
ellen  
2019. szeptember 19. – transindex.ro 

Október 22-én a kézdivásárhelyi bíróság tárgyalja az ozsdolai Láros Közbirtokosság és a 

román állam között zajló per első tárgyalását - írja a hirmondo.ro. A pénzügyminisztérium 

visszaállamosítaná az erdőterületet, mivel úgy tudják: az ozsdolaiakat már az 1930-as 

években kárpótolták.  

 
A MÚRE is megszólalt a kitiltott csíki sportfotós ügyében  
2019. szeptember 19. – transindex.ro 

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) megdöbbenéssel értesült róla, hogy 

szervezetük tagját, a számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült Halmágyi Zsoltot az 

FK Csíkszereda vezetője kitessékelte a másodosztályos futballcsapat hazai mérkőzéseiről, írja 

a honlapján közzétett állásfoglalásában a MÚRE. Állításuk szerint rendkívül cinikusnak 

tartják azt a magyarázatot, miszerint a klub lényegében nem tiltotta ki a sportfotóst, 

mindössze visszavonta az akkreditációját, lehetőséget biztosítva, hogy jegy- vagy 

bérletvásárlása ellenében Halmágyi Zsolt bármikor látogassa a csapat mérkőzéseit. 

„Sportújságírók körében köztudott: a lelátóra – biztonsági okokból – tilos belépni a 

munkavégzéshez szükséges jelentős méretű professzionális kamerával, állvánnyal és 

teleobjektívvel. A megalázás tetőfoka lenne, ha egy világszinten számon tartott sportfotóst a 

csíkszeredai klub arra kötelezne, hogy labdarúgó mérkőzésein a telefonjával fényképezzen”- 

áll az állásfoglalás szövegében.  

 
Az RMDSZ is támogatja Kövesi kinevezését 
2019. szeptember 19. – transindex.ro, Erdély Ma 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116634-frissitve-mogye-a-rektor-magyar-nyelv-informatika-szakot-inditana
http://itthon.transindex.ro/?hir=56917
http://itthon.transindex.ro/?hir=56917
http://itthon.transindex.ro/?hir=56916
http://itthon.transindex.ro/?hir=56916
http://itthon.transindex.ro/?hir=56920
http://itthon.transindex.ro/?hir=56920
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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közölte, hogy nem változott az 

álláspontjuk Laura Codruţa Kövesi európai főügyészi kinevezésének ügyében, és amennyiben 

az Európai parlament és az EU Tanácsa is alkalmasnak tartja őt főügyésznek - márpedig ez 

megtörtént - akkor támogatják a döntést. Kelemen Hunor februárban azt nyilatkozta Kövesi 

kinevezése kapcsán, hogy politikusként se nem támogatja, de nem is ellenzi Kövesi 

kinevezését. Mint fogalmazott, az RMDSZ következetes akar lenni ebben a kérdésben, ezért 

nincs politikai álláspontja.  

 

Hermann Mark Christian is bejelentkezett a marosvásárhelyi polgármesteri 
székért  
2019. szeptember 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Azok után, hogy kiderül, az RMDSZ Soós Zoltánt támogatja Marosvásárhely polgármesteri 

tisztségéért, Hermann Mark Christian, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Szabad Emberek 

Pártjának (POL) korábbi politikusa is bejelentette a Facebookon, hogy független jelöltként 

indul a város polgármesteri tisztségéért. Hermann Mark Christian 1980 márciusában 

született - ahogy korábban fogalmazott - egy ízig-vérig erdélyi családban, és három nyelv és 

három kultúra - magyar, német és román - kölcsönhatásában nevelkedett és fejlődött, de 

nemzeti és kulturális azonosságtudata révén magyarként határozza meg önmagát.  

 

Boros Zoltán túlélő a Bihari településen történt vérontásról 
2019. szeptember 20. – Krónika 

A hetvenöt évvel ezelőtti vérengzésre emlékeznek vasárnap a Bihar megyei Gyantán, ahol 

1944. szeptember 24-én a román hadsereg 41 magyar ember életét oltotta ki. A túlnyomórészt 

magyarlakta községben leleplezik a Boros Ferenc lelkész, író, költő, műfordító tiszteletére 

felállított emléktáblát, aki a vérontás történetét részletesen, hitelesen lejegyezte az 

egyházközség anyakönyvében és presbiteri jegyzőkönyvében. A lelkipásztor fia, Boros Zoltán 

túlélő, a Román Televízió bukaresti magyar adásának volt főszerkesztője a tragikus 

eseményekről, a Fekete vasárnap című dokumentumfilmjének mondanivalójáról beszélt a 

Krónikának. 

 

Az 1989-es véres események első áldozatára, Újvárossy Ernőre emlékeztek 
Temesváron 
2019. szeptember 20. – Krónika 

Az 1989-es temesvári népfelkelés első áldozatának tekintett Újvárossy Ernőre emlékeztek 

szerdán Temesváron, a nevét viselő református gyülekezeti teremben, temetése 30. 

évfordulóján. Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor a temetőben harminc éve mondott 

gyászbeszéd szavait idézte, mely szerint Újvárossy Ernő gyilkosai közöttünk vannak. Úgy 

értékelte: Újvárossy Ernő halála nemhogy megfélemlítette volna, hanem megacélozta a 

temesvári református gyülekezetet, amelynek ellenállása később a Ceaușescu-diktatúra 

bukásához vezetett. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56924&hermann_mark_christian_is_bejelentkezett_a_marosvasarhelyi_polgarmesteri_szekert
http://itthon.transindex.ro/?hir=56924&hermann_mark_christian_is_bejelentkezett_a_marosvasarhelyi_polgarmesteri_szekert
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Román emléktábla a magyar szabadságharcról 
2019. szeptember 20. – Krónika 

Jogerőssé vált az a bírósági ítélet, amely arra kötelezi Székelykeresztúr polgármesterét, hogy 

román nyelvű emléktáblát is kihelyezzen a városháza homlokzatára az 1956-os magyar 

forradalom 50 éves évfordulóját jelző magyar nyelvű emléktábla fölé. Így románul is ki kell 

írni egy új emléktáblára a következő szöveget: „1956 50. 2006 A magyar szabadságharc 

emlékére Székelykeresztúr Város Önkormányzata 2006. október 23.” Az említett feliratot 

megjelenítő tábla a városháza falán látható, és 2006-ban avatták fel az 1956-os magyar 

forradalom kitörésének 50. évfordulója tiszteletére. A csak magyar nyelvű felirat nem tetszett 

a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek, amely tavaly 

novemberben pert indított a Hargita megyei törvényszéken. Keresetükben azt kérték a 

bíróságtól, hogy kötelezze Székelykeresztúr polgármesterét a városháza falán található 

magyar nyelvű emléktábla eltávolítására, illetve ennek egy kétnyelvű változattal történő 

helyettesítésére. 

 

A magyarokra vadászó kormány 
2019. szeptember 20. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „igencsak megnőtt a magyarok ázsiója mostanában 

Romániában. Olyannyira, hogy például a Viorica Dăncilă vezette kisebbségi szociáldemokrata 

kormány hirtelen fölvette a kabinet féléves prioritásai közé a magyarok által már hosszú évek 

óta követelt, a kulturális autonómiát és a nemzeti jelképek használatát is szabályozó 

kisebbségi törvény elfogadását. A gesztus némileg meglepő, hiszen mégiscsak arról a 

kormányról van szó, amely néhány hónappal ezelőtt nem csupán hagyta, hogy az úzvölgyi 

osztrák–magyar katonatemetőnél tettlegességig, a temetőt védő magyarok elleni támadásig, 

illetve a sírkert meggyalázásáig fajuljon a törvénytelenül felállított román emlékművek 

avatására odaszállított román csőcselék randalírozása, de utána még cinikus módon a 

magyarokat próbálta felelőssé tenni az állami intézmények által bátorított magyarellenes 

provokáció miatt. Vélhetően nemigen akad olyan naiv magyar ember, aki úgy gondolná: a 

kormány magába szállt, és most ezzel szeretné kiengesztelni a magyar közösséget. A lépés 

mögött ugyanis egyértelműen az áll, hogy a kormánypárt így próbálja meg biztosítani a maga 

számára a magyarok szavazatait” 

 

Nem hagyták jóvá a Most-Híd nemzetiségi iskolákról szóló törvényjavaslatát 
2019. szeptember 19. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A parlamenti képviselők mai ülésükön elutasították a Most-Híd törvényjavaslatát, amely a 

nemzetiségi iskola fogalmának meghatározását, az ebbe a kategóriába tartozó intézmények 

megjelölését indítványozta. „Az oktatási törvény mostanáig nem fordított kellő figyelmet a 

nemzeti kisebbségek iskoláinak konkrét, sajátos igényeire” – fogalmaztak a módosítás 

előterjesztői, akik szerint a törvény csupán egyes rendelkezéseiben, és csak részben említi 

azokat a problémákat, amelyek az ilyen iskolákban felmerülhetnek. Rámutattak, hogy a 
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törvény jelenlegi formájában nem szabályozza a nemzeti kisebbségi oktatás feltételeit. Ezt a 

hiányosságot lett volna hivatott orvosolni a törvénymódosítás. 

 

Nemzeti szimbólumok: Az MKP összegyűjtötte az aláírásokat 
2019. szeptember 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Berényi József és Horony Ákos ma Dunaszerdahelyen sajtótájékoztatót tartottak a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) a nemzeti kisebbségek szimbólumainak használatáért indított 

petíciójáról, amelyet a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapján, ez év április 12-én 

indítottak. A Magyar Közösség Pártja által indított aláírásgyűjtés petíciós bizottságában 

Berényi József volt a közigazgatási szervvel való kapcsolattartással megbízott személy. A 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy az úgynevezett „himnusztörvény” megszavazása után 

kezdték gyűjteni az aláírásokat, és nem álltak le akkor sem, miután a szlovák parlament 

korrigálta azt. Az MKP petíciója ugyanis ennél szélesebb témát érint, mégpedig a nemzeti 

szimbólumaink szabad használatáért szól. 

 

Focus-felmérés: Parlamenten kívül az MKP és a Most-Híd, az SaS a bukás szélén 
áll 
2019. szeptember 19. – Körkép 

A Focus-ügynökség legfrissebb felmérése szerint nagy átrendeződés megy végbe az ellenzéki 

pártok körében. Ráadásul egyre jobban aprózódnak a szavazatok. A “magyar érdekeltségű” 

pártok egyelőre nem törték át a bejutási küszöböt.   A felmérés szerint, ha most lennének a 

választások, azt a Smer nyerné meg 21,7 százalékkal – ez lényegében stagnálást jelent. A PS-

SPOLU balliberális koalíció 13,3 százalékon áll, ami 1,6 százalékos gyengülést jelent 

augusztus végéhez képest.   Stabilan tartja harmadik helyét az ĽSNS 10,6 százalékkal. A Sme 

rodina a negyedik legerősebb párttá lépett elő 7,2 százalékkal. 

 

Folyamatosan készülnek a magyar nyelvű tankönyvek 
2019. szeptember 19. – Pannon RTV 

Nem a kiadón múlik az, hogy a nemzeti közösségek nyelvein nem jelentek még meg az új 

tankönyvek - mondta tegnap az oktatási miniszter. Mladen Šarčević úgy gondolja, a 

tankönyvek késéséről sokszor az adott nemzeti tanács tehet. Vicsek Annamária oktatási 

államtitkár szerint ez nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Tanácsra, hisz az MNT pontosan 

tudja mi a feladata és el is végzi azt. A magyar nyelvű könyvek egyébként az állami 

tankönyvkiadó és öt magánkiadó gondozásában jelennek meg. 

 

Nagybecskerek: Megnyílt a 3. ZrBizNet gazdasági rendezvény 
2019. szeptember 19. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A nagybecskereki Medison sportcsarnok a helyszíne az utóbbi húsz évben a gazdasági 

vásároknak, már harmadik éve ZrBizNet név alatt tartják meg a régió legnagyobb ilyen jellegű 

rendezvényét. A fő célja a szervezőknek, hogy az ország minden jelentős vállalatát meghívják, 
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https://felvidek.ma/2019/09/nemzeti-szimbolumok-az-mkp-osszegyujtotte-az-alairasokat/
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/09/19/focus-felmeres-parlamenten-kivul-az-mkp-es-a-most-hid-az-sas-a-bukas-szelen-all/
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/09/19/focus-felmeres-parlamenten-kivul-az-mkp-es-a-most-hid-az-sas-a-bukas-szelen-all/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/folyamatosan-keszulnek-magyar-nyelvu-tankonyvek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24149/Nagybecskerek-Megnyilt-a-3_-ZrBizNet-gazdasagi-rendezveny.html
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hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a termelőknek, a kézműveseknek, de 

ugyanakkor a népszerű B2B üléseket is jónak tartják, ahol a munkáltatókkal is leülhetnek az 

érdekeltek, és új kapcsolatok alakulhatnak ki a gazdaság fejlesztése érdekében. 

 

Tizennyolcan nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi 
kutatói ösztöndíjra 
2019. szeptember 20. – karpatalja.ma 

GENIUS Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított 

anyagi támogatás segítségével idén is meghirdette a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégium kutatói ösztöndíjat. A felvételi vizsgákat szeptember 19-én tartották a Rákóczi-

főiskolán. Váradi Natália, GENIUS Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója elmondta, hogy 

már 20 éve vizsgáztatnak. Az eddigi legtöbb jelentkező 33 fő volt, most 21-en jelentkeztek az 

ösztöndíjra 16 zsűritag ellenőrzése alatt. 

 

Óvodaátadó ünnepség Karácsfalván 
2019. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Szeptember 18-án, csaknem egy évvel elkészülte után adták át hivatalosan is a Karácsfalvai 

Szent Mihály Görögkatolikus Óvodát. A rendezvényen részt vett Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Buhajla József úr, az Ungvári Főkonzulátus főkonzulja, 

valamint Szilágyi Mátyás, beregszászi főkonzul. Az átadó ünnepséget Dobsa Aranka, a Szent 

Mihály Óvoda vezetője nyitotta meg néhány gondolattal. Szerinte az óvodai oktatás a 

legfontosabb része egy egészséges gyermek felnevelésében, ugyanis ebben a korban 

sajátíthatja el az alapvető viselkedési normákat. 

 

Málenkij robot: a kárpátaljai magyarság legnagyobb kollektív traumája 
2019. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban vitát folytattak a képviselők „Az európai 

emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából” című határozatról. A téma kapcsán 

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, írásos nyilatkozatot 

nyújtott be, melyben hangsúlyozta, hogy a XX. század legsúlyosabb emberiség elleni 

bűntetteit a nácizmus és a kommunizmus ideológiájára épülő totalitárius rendszerek követték 

el. 

 

Tisztújítás a csúzai HMDK-ban 
2019. szeptember 19. – Képes Újság  

Múlt pénteken a falu könyvtártermében került sor a csúzai HMDK-alapszervezet tisztújító 

közgyűlésére. A tanácskozáson a tisztújításon túl a horvátországi magyarságot érintő 

aktualitásokról is szó volt. A civil szervezetekről szóló törvény értelmében először üléslevezető 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tizennyolcan-nyertek-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegiumi-kutatoi-osztondijra/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tizennyolcan-nyertek-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegiumi-kutatoi-osztondijra/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ovodaatado-unnepseg-karacsfalvan/
https://karpataljalap.net/2019/09/19/malenkij-robot-karpataljai-magyarsag-legnagyobb-kollektiv-traumaja
https://kepesujsag.com/tisztujitas-a-csuzai-hmdk-ban/
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bizottságot alakítottak, majd meghallgatták az elnök, Kozár József beszámolóját, aki az 

elmúlt négy év eseményeit, történéseit ismertette. Kozár elmondta, hogy közösségünkben sok 

változás történt, és mindez új erőt ad nekik. 

 

Hivatalos lett a horvát-magyar testvérkapcsolat 
2019. szeptember 19. – Képes Újság  

Évente szerveznek hagyományőrző horvát napot a magyarországi Csepregen, amelyre 

rendszeresen meghívást kapnak a pakráci magyarok is. A több éve tartó baráti kapcsolatot 

most egy hivatalos együttműködési szerződéssel is szentesítették. Csepreg és Pakrác település 

együttműködését a Jankovich grófi család „alapozta meg”, akik annak idején a város 

nagybirtokosai voltak. A közös történeti emlékeket a csepregi horvát nemzetiségi 

önkormányzat karolta fel, majd a testvérkapcsolat fellendítését a csepregi városvezetés is 

támogatta. 

 

Erősíteni a magyar-magyar együttműködést 
2019. szeptember 19. – Képes Újság  

A laskói Petőfi Sándor Kultúregyesület szervezésében az Alfalusi Vegyes Kar idén is részt vett 

a kozármislenyi városnap keretében tartott egyházi kórustalálkozón. Laskó és a 

magyarországi Kozármisleny között sokéves kapcsolat áll fenn, melyet ma a két település 

művelődési egyesülete, a laskói Petőfi Sándor Kultúregyesület és a kozármislenyi Cantica 

Nova kórus ápol. 

 

Vukovári magyarok a szigetvári Zrínyi Napokon 
2019. szeptember 19. – Képes Újság  

A Vukovári Magyarok Egyesülete a múlt héten a szigetvári Zrínyi Napokon vendégszerepelt. 

Ottjártuk alkalmával ismerkedtek a város múltjával és új kapcsolatokra is szert tettek. A 

vukovári magyarok tavaly létesítettek kapcsolatot az Új Esély Sziget Egyesület tagjaival azok 

vukovári látogatásának alkalmával. Már akkor megbeszélték, hogy idén, ha lehetőség lesz rá, 

a vukováriak ellátogatnak Szigetvárra. 
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https://kepesujsag.com/hivatalos-lett-a-horvat-magyar-testverkapcsolat/
https://kepesujsag.com/erositeni-a-magyar-magyar-egyuttmukodest/
https://kepesujsag.com/vukovari-magyarok-a-szigetvari-zrinyi-napokon/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 19. – Kossuth Rádió 

 

11 ezer aláírást gyűjtött össze a Magyar Közösség Pártja a Szlovákiában élő nemzeti 

közösségek szabad szimbólumhasználata érdekében. Az aláírásokat a következő napokban 

adja le a petíciós bizottság a szlovák belügyminisztériumban, amelynek 30 napja van az 

aláírások hitelességének elbírálására, s egyeztetnie kell a kérdésről a petíciós bizottsággal.  

 

Június 7-én Úz-völgyében, békésen tiltakozó magyarokra rátámadtak felbérelt románok, akik 

azért érkeztek az osztrák-magyar katonai temetőbe, hogy részt vegyenek a román hősök 

napján, az ott eltemetett román katonák tiszteletére  állított keresztek felszentelésén. 

Megjegyzendő: törvénytelenül állított keresztekről van szó, ezt akkor román hatóságok 

mondták ki, mint azt is, hogy nem igaz az állatás, miszerint román katonákat is temettek ide. 

A brutális esemény után magyar szerveztek és intézmények több feljelentést tettek, de 

kivizsgálás nem történt, kizárólag magyar politikusokat és helyi vezetőket bírságoltak meg, 

mondvacsinált okokkal. Most mégis született egy ítélet.  

 

Európában sereghajtó Románia az autópálya építésben, a regionális korházak fejlesztésében, 

és a kohéziós politikája is hagy kívánnivalót maga után. Ezek a területek azok, amely az 

erdélyi magyarság életét is jelentősen befolyásolják, ha jól működnének Romániában a régió 

is sokkal jobban prosperálna. Új lendületet adhat a romániai infrastrukturális 

fejlesztéseknek, hogy Bukarest jelöltje kaphatja meg a közlekedési és szállításügyi tárcát a 

novemberben újraalakuló Európai Bizottságban. Legalábbis Winkler Gyula, az RMDSZ 

európai parlamenti képviselője ezt sejti az Európai Bizottsági megválasztott új elnöke döntése 

mögött. Winkler szerint azért ad olyan szakterületet a romániai jelöltnek, amelyben az ország 

elmarad az uniós elvárásoktól, hogy új motivációt adjon a felzárkózásra.   

 

Muzslyán, a falunapi ünnepségen a helyi gazdák bemutatták a Prosperitati Alapítvány 

pályázatain nyert mezőgazdasági gépeket. A seregszemle, nem csak gazdák büszkeségét 

demonstrálta, hanem azt is, hogy a sikereknek köszönhetően a fiatalok közül többen is itt 

tervezik, a szülőfalujukban a boldogulásukat.  

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-19_18-02-00&enddate=2019-09-19_18-40-00&ch=mr1
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Kájoni János polihisztorra, ferences szerzetesre emlékeztek születésének 390. évfordulója 

alkalmából Nagyváradon, a Szent Anna templomban. Az orgonakoncert a Kájoni János 

Emlékév eseményeinek része. Szeghalmi Emese egyházzenész az atya gyűjteményeiből illetve 

szerzeményeiből adott elő egy válogatást.  

 

Az 1989-es temesvári népfelkelés első áldozatára, Újvárossy Ernőre emlékeztek szerdán 

Temesváron, a nevét viselő református gyülekezeti teremben, majd sírjánál az erzsébetvárosi 

temetőben.  A mérnök nemcsak a templomban és a parókián folyó építési, javítási 

munkálatok vezetője volt, hanem a jogvédő küzdelemben is élen járt, és ezzel magára vonta a 

kommunista diktatúra haragját. 30 évvel ezelőtt, a  város melletti Vadászerdőben találtak rá, 

halálának körülményei máig tisztázatlanok. 

 


