
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 24. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Autonómiaígérettel a magyar voksokért 
2019. szeptember 24. – Veczán Zoltán  – Magyar Hírlap, MTI, Bihari Napló  

Kampányidőszak van Romániában: novemberben elnökválasztás, 2020-ban pedig 

helyhatósági választások lesznek, amire szintén készülgetnek a pártok. A nagy licitben a 

szociáldemokrata kormánypárt beígérte a kisebbségeknek a kulturális autonómiát. Ez utóbbi 

kapcsán Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa és Illyés Gergely, 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa oszlatta el az esetleges illúziókat. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Hírlap 2019. szeptember 24-i számában olvasható.) 

 

Három parlamenti mandátumot kér a MIÉRT az RMDSZ-től  
2019. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro 

A #Restart MIÉRT volt a jelszava a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító küldöttgyűlésnek, 

ahol újabb elnöki mandátumot szavaztak Oltean Csongornak, aki további két éven át vezeti 

majd a szervezetet. Az elnökhelyettes Tőtős Áron lett, aki a MIÉRT oktatásért és kutatásért 

felelős kabinetet is vezeti. A tisztújító küldöttgyűlés szeptember 21-én, Zilahon zajlott, ahol a 

MIÉRT létezése során első alkalommal két határozatot is elfogadtak.  

 

A múltunk mi vagyunk – III. BercsényiFeszt Ungváron 
2019. szeptember 23. – karpatalja.ma 

Harmadszor szervezett fesztivált Bercsényi Miklós és felesége, Csáky Krisztina emlékének 

adózva a Pro Cultura Subcarpathica szeptember 22-én Ungváron. Már a déli órákban barokk 

hintó hirdette a megyeközpontban, hogy ünnepségre készülnek a nagy múltú várban, ahová 

kora délutántól ingyenes volt a belépés. Az udvarban felállított sátraknál korhű ruhákat és 

fegyvereket tekinthettek meg, népi mesterségeket próbálhattak ki az érdeklődők. A szervezők 

jóvoltából a Kárpátalja történetét bemutató kiállítást is szabadon megtekinthették a 

látogatók. 

 

Lakossági konzultációt szervez Székelyudvarhelyen az RMDSZ 
2019. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

A különböző önkormányzati döntések előkészítésébe is be szeretné vonni a 

székelyudvarhelyieket az RMDSZ helyi szervezete, ezért önkénteseik fel fogják keresni a 

városlakókat a szervezet által összeállított kérdőívekkel. Arra lesznek kíváncsiak, hogy ki, 

hogyan látja a jelenlegi városvezetés tevékenységét – a pozitívumokra és a negatívumokra is 

rákérdeznek –, melyek a legfontosabb közösségi problémák, amit meg tudnak határozni, 

illetve a szervezet saját elképzeléseivel kapcsolatban is véleményt kérnek. A kérdőív utolsó 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190924-autonomiaigerettel-a-magyar-voksokert
http://itthon.transindex.ro/?hir=56954
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-multunk-mi-vagyunk-iii-bercsenyifeszt-ungvaron/
https://szekelyhon.ro/aktualis/lakossagi-konzultaciot-szervez-szekelyudvarhelyen-az-rmdsz
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felében ötleteket adhatnak az emberek, ugyanakkor sérelmeiket is elmondhatják. 

Mindemellett rétegtalálkozókat is terveznek, ahol szintén bárki kifejtheti a véleményét.  

 

Van magyarázata az MPP-nek Gálfi kizárására, sőt terve is a következő 
választásokra 
2019. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Nem egyeztetett párttárasaival, a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi önkormányzati 

képviselőivel, de az MPP megyei és országos elnökségével sem, a helyi szervezet elnökségi 

tisztségéhez viszont ragaszkodott, noha a párt gyűlésein nem vett részt és nem erősítette meg 

a helyi szervezetet – sorolta Gálfi Árpád MPP-ből való kizárásának az előzményeit Mezei 

János, a párt országos elnöke a témában megtartott hétfői sajtótájékoztatón. 

 

Gyorsvasút: várnak az előtanulmányra 
2019. szeptember 24. – Krónika 

Napirenden tartja az RMDSZ Bukarestben a Budapestet és Kolozsvárt összekötő gyorsvasút 

tervét, még ebben az évben jóváhagyhatják a Kolozsvár–Biharpüspöki-vonal felújításáról 

szóló, már elkészült előtanulmányt. Ezt követően írják ki a projekt tervezésére, illetve 

kivitelezésére vonatkozó pályázatot. Hegedüs Csilla RMDSZ-szóvivő   megkeresésünkre 

elmondta: az első pillanattól támogatták a Kolozsvár–Budapest-gyorsvasút létrehozásának a 

tervét, többször szorgalmazta azt, hogy a román kormány indítsa el a beruházást. „Most 43–

45 km/h átlagsebességgel közlekednek a vonatok Kolozsvár és Budapest között, a menetidő 

7,5–8 óra. A gyorsvasút ezt jelentősen lerövidítené. A beruházás előkészítése és 

finanszírozása a román kormány feladata” – fogalmazott Hegedüs, hozzátéve: 2018-ban 

elfogadtak egy kormányhatározatot a vasúti rendszer modernizálásáról, bővítéséről. 

 

Szőcs Ildikó, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója a nagy múltú 
iskola jelenéről és jövőjéről 
2019. szeptember 24. – Krónika 

A minőségi oktatás mellett közösségi élményt is kell adni a diákoknak, vallja Szőcs Ildikó, a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, aki a nagy múltú iskola 

háttérintézményeként működő alapítvány elnöke is egyben. A teljes felújításon átesett 

kollégiumban folyamatos a fejlesztés, infrastrukturális és intézményi szinten egyaránt. Erről 

kérdezték az igazgatót. 

 
A hosszú képek éjszakája 
2019. szeptember 24. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “szinte semmi sem maradt, ami megosztaná az alakulatot – 

mondta Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, miután az egyetlen 

szavazattal alulmaradt ellenfél, Soós Sándor által szabálytalannak tartott év eleji elnökké 

választása után szombaton megerősítették pártvezetői tisztségében. Csak néhány óráig kellett  

várni, hogy kiderüljön: a megállapítás túlzóan derűlátó volt. A párt Kolozs megyei 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/van-magyarazata-az-mpp-nek-galfi-kizarasara-sot-terve-is-a-kovetkezo-valasztasokra
https://szekelyhon.ro/aktualis/van-magyarazata-az-mpp-nek-galfi-kizarasara-sot-terve-is-a-kovetkezo-valasztasokra
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szervezetének Facebook-oldalán olyan, egyértelműen kompromittálónak szánt fiatalkori 

fényképet tettek közzé róla, amelyen határozottan olybá tűnik, mintha egy társaság többi 

tagjával együtt náci karlendítéssel pózolna a fotós előtt. A kép és az azon megörökített 

esemény háttere egyelőre ismeretlen, de alkalmas lehet arra, hogy derékba törje a pártelnök 

karrierjét. Még akkor is, ha igaz: fiatal korukban sokan követtek el olyan ostoba 

megnyilvánulásokat, amelyekre ma már, érett fejjel egyáltalán nem büszkék”. 

 

Őszi hagyományőrző rendezvény 
2019. szeptember 23. – Felvidék Ma 

Szőgyénben a hajdan a Csemadok által rendezett szüreti felvonulási ünnepség hagyományait 

ápolja az immár huszonhárom éve táncoló Iglice Néptáncegyüttes, mely a Baráti 

néptánccsoport feloszlása után a népi tánchagyomány őrzőjévé vált nemcsak a községben, 

hanem a régióban és a határon túl is. Szarka Andrea, a tánccsoport alapítója és vezetője, aki 

tovább viszi az őszi hagyományt, mely a mai napig őseink ránk testált örökségét népszerűsíti 

és fennmaradását erősíti. A rendezvény új arculatát Melecsky Beátával, a szőgyéni televízió 

szerkesztőjével közösen álmodták meg, amikor a népi vonalba beleszőtték a népzene modern 

feldolgozását is. 

 

Több mint gálaműsor: össznemzeti ügy 
2019. szeptember 23. – Ma7.sk 

Az anyaországban élő és a külhoni magyarság összetartozásának érzését erősítette a 

budapesti Turay Ida Színházban szeptember 22-én megtartott jótékonysági gálaműsor, amely 

felett védnökséget Pongrácz Vilmos, a nagykágyai Pongrácz Alapítvány elnöke vállalt. Magyar 

családok fogtak össze a felvidéki Zalabára tervezett Sólyom Gyermekei Központ és Nyári 

Tábor közel négyhektáros telkének megvásárlása érdekében. A lélekemelő rendezvény, ahol 

elindították a gyűjtést, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Klasszikus Színházért 

Alapítvány, a Turay Ida Színház, a Bánffy György Kulturális Szalon, a Magyar Polgári 

Együttműködés Egyesület és sok más közreműködő összefogásának köszönhetően valósult 

meg. 

 

Értékeinket megőrizzük, ha fogyatkozunk is 
2019. szeptember 23. – Magyar Szó  

Irodalmi versennyel, könyvbemutatóval, szentmisével emlékeztek meg szombaton Versecen 

Herczeg Ferenc íróról. Az emléknap kapcsán a helyszínen adott nyilatkozatában Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke közölte, tovább kell vinni, meg kell örökíteni a Herczeg 

Ferencre való emlékezést, mert az író a két háború között is kellőképpen képviselte a 

közösség érdekeit. – Abban segít az emlékezés, hogy meg tudjuk győzni az itt élő 

magyarságot, fogyatkozásban is érdemes kitartani, megőrizni azokat az értékeket, amelyeket 
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https://felvidek.ma/2019/09/oszi-hagyomanyorzo-rendezveny-a-pajta-titkok/
https://ma7.sk/tajaink/tobb-mint-galamusor-ossznemzeti-ugy
https://www.magyarszo.rs/hu/4099/kultura_irodalom/208369/%C3%89rt%C3%A9keinket-meg%C5%91rizz%C3%BCk-ha-fogyatkozunk-is.htm
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a múltban megteremtettek a közösség tagjai, ahogyan meg kell őrizni a többi ezen a vidéken 

élő nemzetiség kulturális hagyatékát, értékeit is – fogalmazott Hajnal. 

 
Mezőgazdasági képzések és az Erasmus+ program 
2019. szeptember 23. – Pannon RTV 

Kétnapos brüsszeli látogatáson tartózkodik Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, ahol az 

Erasmus+ programmal összefüggésben szerveztek partneri találkozót. Az egyeztetéseken tíz 

európai uniós országból vannak jelen az oktatási intézmények, vállalatok, valamint a 

közszféra képviselői, és arról folynak az egyeztetések, hogy milyen kihívások állnak a 

mezőgazdasági iskolák, valamint az ágazat előtt. Nyilas Mihály kiemelte, Szerbiában is 

hasonló problémák tapasztalhatók a mezőgazdasági képzés kapcsán, mint Európában. 

Ilyenek például, hogy kevesen iratkoznak mezőgazdasági képzésre, vagy nincs megfelelő 

érdeklődés a fiatalok részéről az ágazat iránt. 

 
Kiváló az együttműködés Vajdaság és Szabadka között 
2019. szeptember 23. – Pannon RTV 

Felújítások a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolában, a szennyvízelvezetés fejlesztése, 

megújuló kórház és stadion. Csak néhány a mostanában zajló és várható, szerbiai 

támogatással megvalósuló szabadkai fejlesztések közül. A helyszíneket ma végigjárta a 

polgármester és a tartományi kormány küldöttsége. A szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és 

Középiskolában felújították a tornatermet, nyílászárókat cseréltek, továbbá gyógytornászati 

eszközökkel gazdagodott az iskola. A tartományi befektetés értéke 1 millió 850 ezer dinár 

volt. 

 

Felhívás középiskolai vetélkedőre 
2019. szeptember 23. – Kárpátalja  

A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Wallenberg nyomán címmel, 11. alkalommal 

vetélkedőt hirdet magyarországi és határon túli középfokú oktatási intézmények tanulói 

számára. A vetélkedőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Svéd Királyság budapesti 

nagykövetsége, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, az Élet Menete Alapítvány, a 

Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely, a Gábor Zita Alapítvány támogatja. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/mezogazdasagi-kepzesek-es-az-erasmus-program
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kivalo-az-egyuttmukodes-vajdasag-es-szabadka-kozott
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kivalo-az-egyuttmukodes-vajdasag-es-szabadka-kozott
https://karpataljalap.net/2019/09/23/felhivas-kozepiskolai-vetelkedore
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 23. – Kossuth Rádió  

 

Összefogás, Magyar Közösség Pártja, Most-Híd, Magyar Fórum és a civilek – valamennyien 

arról beszélnek, hogy egyesíteni kell az erőket, különben 30 évvel  a rendszerváltozás után 

parlamenti képviselet nélkül marad a felvidéki magyarság. Az a közösség, amely az elmúlt 3 

évtizedben mindig az ország felemelkedését erősítette, most széthúz és elbizonytalanodott. A 

helyzetről kérdezte Öllös László politológust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét Haják 

Szabó Mária. 

 

Lemondásra szólította fel Csomortányi Istvánt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét az 

RMDSZ. A teljes erdélyi magyarságra hoz szégyent az, aki neonáci karlendítésre ragadtatja 

magát - tette közzé hivatalos facebook oldalán Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője.  Szilágyi 

Szabolcs összeállítása.  

  

Több mint 240 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a marosvásárhelyi orvosi és 

gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatán, az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti és orvos-

asszisztensi szakon. Az oktatás körülményei, a diákok létszáma egyelőre változatlan, de 

sajnos az várható, hogy a jövő évi felvételin lecsökkentik a magyar hallgatói keretszámot - 

mondta Szabó Béla, a MOGYE magyar tagozatának vezetője. Erdei Edit Zsuzsánna 

összeállítása a tegnap megtartott tanévnyitó templomi ünnepségen készült. 

 

Romániában nem sokkal az idei tanév megkezdése előtt jelent meg a középiskolai felvételit 

szigorító oktatási minisztériumi rendelet, amelynek értelmében csak azok a diákok 

felvételizhetnek líceumba, akiknek a nyolcadik osztály végi átlaga eléri az 5-öst a tízes skálán. 

Ebbe az átlagba 80 százalékban számít be a nyolcadik osztályt záró képességvizsga, 20 

százalékban pedig az utolsó 4 év átlaga. Ennek következtében azonban nemcsak a gyengén 

teljesítő diákok kerülnek nehéz helyzetbe, hanem jó tanuló társaik is, mert emiatt kisebb lesz 

a diáklétszám, és így kevesebb líceumi osztály indulhat. A minisztériumi rendelet várható 

hatásáról a Bálványos Intézet készített gyorselemzést. Lehőcz László Varga Szilviát, a 

Bálványos Intézet munkatársát valamint Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő-

helyettest kérdezte. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-23_18-02-00&enddate=2019-09-23_18-40-00&ch=mr1
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Kisvárdán, Balog Zoltán református lelkipásztor, korábban az Emberi Erőforrások 

minisztériumának minisztere, vehette át a Tőkés-díjat, akinek nemcsak miniszterként fontos 

volt a határon túl élő magyarok helyzetének, életkörülményeinek javítása. Ehhez sok 

segítséget kapott Tőkés László református püspöktől. A Györfi Sándor szobrászművész által 

készített emlékplakettet Lengyel Szabolcstól, a Tőkés László Alapítvány kuratóriumi elnökétől 

vette át Kisvárdán Balog Zoltán. A Tőkés-díjat eddig olyan ismert művészek, egyházi és világi 

személyek kapták meg, mint Sára Sándor operatőr-filmrendező, Tempfli József római 

katolikus püspök, Szörényi Levente zeneszerző, Nemeskürty István és Szabó Magda író, 

Makovecz Imre építész és Orbán Viktor miniszterelnök. Zsoldos Barnabás összeállításában 

először Balog Zoltánt halljuk. 

 

 


