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Nyomtatott és online sajtó 
 

Külhoni magyarokkal foglalkozó honlap indult 
2019. szeptember 24. – MTI, kormany.hu, Híradó, Demokrata, Magyar Szó, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, OrientPress, Székelyhon, Erdély Ma, Körkép, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

karpatalja.ma, Pannon RTV 

Külhoni magyarok elnevezéssel új honlapot indított a kormány, a felület célja, hogy újszerű 

módon mutassa be a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek életét és az 

anyaország értük végzett munkáját. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 

nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes keddi budapesti sajtótájékoztatón 

elmondta: az volt a cél, hogy legyen egy újszerű felület, ahol minden elérhető egy helyen, és 

egyúttal az egész személyes is legyen. A www.kulhonimagyarok.hu honlapot három részre 

lehet osztani: hírportálként küldetése a tájékoztatás, hogy egy helyen elérhetők legyenek a 

külhoni magyarságot érintő hírek. Elérhetők a nemzetpolitikai programok, pályázatok is, 

köztük a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a Kőrösi Csoma Sándor-program, a 

Petőfi Sándor-, valamint a Mikes Kelemen- és a Julianus-programok. A honlapról egy 

kattintással el lehet jutni a Határtalanul! program új, folyamatosan frissülő honlapjára is. 

 

Szilágyi Péter: fontos a magyar-izraeli kapcsolatok erősítése 
2019. szeptember 24. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Gondola 

A magyar kormány számára fontos az Izraelhez fűződő kapcsolatok erősítése – jelentette ki 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Magyar 

emlékek Izraelben című könyv bemutatóján kedden Budapesten. A miniszteri biztos azt 

mondta: a magyar-izraeli baráti kapcsolatok alapja a Kárpát-medencei zsidó közösség, amely 

máig a legnagyobb Közép-Európában. Ez a közösség nagyon sok tudóst, művészt adott a 

magyarságnak – tette hozzá. Szilágyi Péter kiemelte: a kormány támogatja a zsidó 

közösségeket, művészeti rendezvényeiket, zsinagógáik felújítását. Méltatta a könyvbemutatót 

szervező Magyar Emlékek a Világban Egyesület és a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága közötti jó kapcsolatokat, a közös gondolkodást. 

 

Elutasította az EU bírósága a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatos román keresetet 
2019. szeptember 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

Az Európai Bizottság 2017. március 29-én hosszú jogi huzavona után részlegesen 

nyilvántartásba vette a kisebbségi szervezetek által összeállított kezdeményezést, Románia 

azonban eljárási okokra hivatkozva megtámadta a határozatot az EU luxembourgi székhelyű 

törvényszékén, a döntés megsemmisítését kérve. A bírói fórum most megállapította, hogy a 
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kérdéses határozat a brüsszeli testület hatáskörébe tartozik, amely azt kellőképpen 

megindokolta, így a román beadványt el kell utasítani. Kelemen Hunor üdvözölte az RMDSZ 

számára is kedvező ítéletet, és elmondta: amit az őshonos kisebbségek szeretnének Kelet-

Európában, az semmivel sem különb annál, ami bevett szokás a Nyugaton. 

 

Anyanyelv-használati jog: Cseke Attila szerint a PSD szabotálja a közigazgatási 
törvénykönyv módosítását 
2019. szeptember 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Szabotálta a Szociáldemokrata Párt (PSD) a szakbizottsági ülést, amelynek napirendjén a 

közigazgatási törvénykönyv módosítása szerepelt – nyilatkozta kedden az RMDSZ szenátusi 

frakcióvezetője, Cseke Attila. Szerinte a kormánypárti szenátorok nem jelentek meg a 

bizottsági ülésen, így a testület döntésképtelen volt. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy miután 

a kormány sürgősségi rendelet útján megcsonkította a közigazgatási törvénykönyvet, amely 

számos anyanyelv-használati jogot biztosított volna a magyar közösségnek, most elutasítja a 

tervezet demokratikus vitáját, nem akar tárgyalni az RMDSZ által újból benyújtott 

módosításokról. A közigazgatási törvénykönyv egyik legfontosabb törvénye az országnak, 

elfogadását nem szabad halogatni. A jogszabály a kormány által benyújtott formában, 

hallgatólagosan, átkerül a képviselőház asztalára” – idézi a szenátort az RMDSZ közleménye. 

 

Mezei szerint Gálfi személyes ambíciói erősebbek annál, minthogy a közösség 
javát szolgálja  
2019. szeptember 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Sajtótájékoztatón ismertette Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Mike 

Levente, a párt székelyudvarhelyi szervezetének elnöke azokat az okokat, amik miatt múlt 

héten kizárta a tagságból Gálfi Árpád, székelyudvarhelyi polgármestert a párt országos 

elnöksége. A sajtótájékoztatón elhangzott: a párttagság megvonásáig hosszú út vezetett. Az 

MPP székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségét betöltő Gálfi nem látta el megfelelően 

az azzal és a polgármesterséggel járó feladatkört, döntéseit sorozatosan anélkül hozta meg, 

hogy egyeztetett volna, polgármesterként pedig teljesen hanyagolja a frakció tagjainak 

véleményét, így lényegében külsős, közpénzből fizetett tanácsadók irányítják munkáját. 

Eredményességet sem a pártban sem a városvezetésben nem tudott felmutatni.  

 

Gálfi Árpád: a pártból való kizárásom is Szász Jenő forgatókönyvének egyik 
fejezete 
2019. szeptember 24. – transindex.ro 

Gálfi Árpád a transindex.ro-nak adott interjúban kifejtette: „Mindenki tudja, hogy az MPP 

Székelyudvarhelyről indult, Szász Jenő alapító kezdeményezésére, aki ennek a városnak 

polgármestere is volt, de ma már a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. Én vállalom, hogy 

a város érdekeit képviselem és nem egyéni érdekeket. Nekem azt róják fel, hogy nem 

kommunikáltam a helyi szervezet elnökségével, de kérdem én, mit kommunikáljak 

olyanokkal, akikről tudom, hogy a Szász Jenő fizetett emberei és a város érdekeivel szemben 
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megbízójuk érdekeit képviselik? Szász Jenő vitathatatlan érdeme, hogy létrehozta az MPP-t, 

de azt már nem tudom elfogadni, hogy egy személyes vállalkozásként hozott létre egy pártot, 

aminek építésére sokan rengeteg munkát fektettünk.  

 

Az RMDSZ szerint lezárt ügyeket nyithatnak újra, ha felülvizsgálják a jogosan 
visszaszolgáltatott telkek helyzetét  
2019. szeptember 24. – transindex.ro 

Felülvizsgálhatják a jogosan visszaszolgáltatott telkek helyzetét, lezárt ügyeket nyithatnak 

újra, amennyiben a Florin Roman liberális képviselő által benyújtott törvényjavaslatot 

elfogadja a parlament. Az RMDSZ szerint magyarellenes kezdeményezésről van szó, a 

Szövetség törvényhozói az elutasítását kérik. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy harminc évvel 

a kommunista diktatúra bukása után van még olyan visszaszolgáltatási kérés, amelyben nem 

hoztak döntést, most pedig a megoldott eseteket is megkérdőjeleznék – nyilatkozta Cseke 

Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.  

 

Nem gyűlnek az aláírások a nemzeti régiókért, gálát szervez az SZNT 
2019. szeptember 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Székely Nemzeti Tanács 2019. szeptember 29-én megszervezi a Nemzeti régiók gálaestjét 

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, este 7 órai kezdettel, azzal a szándékkal, hogy 

népszerűsítse az európai polgári kezdeményezését - derül az SZNT közleményéből, amelyet 

Izsák Balázs elnök írt alá. "Eltelt a rendelkezésünkre álló egy esztendőnek az egyharmada, 

miközben mindössze húszezer aláírást tudtunk összegyűjteni. Székelyföldről, Erdélyből 

4500-at. Meggyőződésünk, hogy Marosvásárhely magyar közössége egyedül ez utóbbi 

számnak a tízszeresét is teljesíteni tudja, ám ennek az a feltétele, hogy a kérdés előtérben 

legyen. Az írott és elektronikus sajtó támogatására is számítunk a jövőben, hiszen nagyon 

nagy szerepet játszhatnak az aláírásgyűjtés népszerűsítésében" - írják.  

 

Novák Csaba Zoltán reagált Claudiu Maior kirohanására: Marosvásárhely kétes 
hírű vezetői félnek a magyar közösségtől  
2019. szeptember 24. – transindex.ro 

Nyílt levélben támadta ki Markó Bélát, az RMDSZ egykori elnökét, Péter Ferencet, a Maros 

megyei RMDSZ elnökét és Soós Zoltán polgármesterjelöltet Claudiu Maior marosvásárhelyi 

polgármesteri tanácsos. Maior szerint a fent említett politikusok a közelgő önkormányzati 

választások apropóján „háborút” kiáltanak és „gyűlöletet szítanak” a város román és magyar 

lakossága között. Maior nyílt levelére Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei 

szenátora a Facebookján reagált egy bejegyzésben, etnikai feszültségkeltéssel vádolva meg az 

ALDE-s politikust. Novák közlése szerint Claudiu Maior, a „marosvásárhelyi közpénzek 

szürke eminenciása” mindenki által ismert „kétes üzletember”. A szenátor azt állítja, jól 

ismeri Maior és felettese, Dorin Florea etnikai színezetű diverziós praktikáját, és a 

marosvásárhelyi magyaroknak alapos okuk van arra, hogy dühösek legyenek mindkettejükre.  
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A romániai magyarság jogsérelmeit ismertették Varsóban  
2019. szeptember 24. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) emberi jogokról szóló éves 

konferenciáján vettek részt egyedüli romániai magyar szervezetként a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat munkatársai Varsóban. A szeptember 24-i, nemzeti kisebbségek jogsérelmeinek 

szentelt panelben a szervezet képviselői felszólaltak a romániai kisebbségi oktatás 

legsürgetőbb problémáiról, illetve írott javaslatokat nyújtottak be nyelvi jogok témában, 

kiemelve a nemrég elfogadott közigazgatási kódex problémás részeit.  

 
Az RMDSZ javaslatára ideiglenesen kikerülhet a medve a szigorúan védett 
állatfajok listájáról 
2019. szeptember 24. – transindex.ro, Krónika 

Megoldást nyújthat a medveügyre az RMDSZ javaslata, amelyről ma kedvezően döntött a 

szenátus mezőgazdasági szakbizottsága. A módosítás értelmében ideiglenesen kikerülhet a 

barna medve a szigorúan védett állatfajok listájáról, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a 

szaktárca szabályozza az állatállományt, és visszaállítsa az egyensúlyt. „Hosszú ideje 

mondjuk, hogy Székelyföldön óriási problémát jelentenek a medvetámadások. Az emberek 

biztonságát, testi épségét, és a jószágokat is veszélyeztetik. Ez az első alkalom, amikor a 

szenátus szakbizottsága testületileg támogat egy, a medveügy megoldására benyújtott 

javaslatot, úgy tűnik párthovatartozástól függetlenül megértették a törvényhozók, hogy gond 

van, és megoldásra van szükség” – nyilatkozta Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor. 

 

A csíksomlyói szervezőcsapat is „visszalátogatott” a pápához – magyarul 
köszöntötte őket a szentatya  
2019. szeptember 24. – maszol.ro 

Szeptemberben a Gyulafehérvári Főegyházmegye szervezőcsapatának küldöttsége is 

felkereshette a pápát, hogy háláját fejezze ki romániai látogatásáért – tudta meg a maszol.ro 

Csíkszentlélek plébánosától, Ilyés Zsolttól, aki arról is beszámolt, hogy a bukaresti küldöttség 

már a pápalátogatást követő héten felkereste a szentatyát, de arra őket nem hívták meg.  

 

Autonómia-kerekasztal cselekvési tervvel Kolozsváron 
2019. szeptember 25. – Krónika 

Konszenzus, közös fellépés, a jövő évi választások, a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés, autonómiatervezetek – többek között ezekről a témákról egyeztetnek 

pénteken Kolozsváron az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői, akik 

Tusványoson megállapodtak abban, hogy szeptember végéig cselekvési tervet dolgoznak ki a 

következő két év operatív együttműködéséről. A pénteki megbeszélésről, várakozásaikról 

kérdezték a tusnádfürdői találkozón részt vett politikusokat, akik hosszabban-rövidebben 

beszéltek arról, hogy milyen javaslatokkal, illetve várakozásokkal tekintenek a kincses városi 

találkozó elé. 
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Bennünk van a kutyavér – cél a néphagyomány átörökítése 
2019. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Bennünk van a kutyavér címmel tízállomásos felvidéki turnén vesz részt a Szarka Gyula 

vezette együttes. A Cseperedő Program keretei között megvalósuló koncerteken óvodásoknak 

és alsó tagozatos alapiskolásoknak játszanak hatalmas sikerrel. A turné múlt kedden 

Felsőszeliben vette kezdetét, az utolsó állomására október 3-án Diósförgepatonyban kerül 

sor.  A mintegy egyórás koncerten ismert magyar népdalokat és megzenésített 

gyermekverseket hallhatott a közönség. Az egyes koncerteken az adott település oktatási 

intézményeinek tanulói és gyermekei jelentek meg. Az ipolysági koncerten például a helyi 

óvodák és iskola gyermekei mellett a környék oktatási intézményeinek növendékei is 

részesültek az egyórás zenei csodában. 

 

Nyilvános a legújabb Lévai Magyar Tájékoztató 
2019. szeptember 24. – Ma7.sk 

A legnagyobb járás székhelyének magyar szervezetei nyilvánossá tették a legújabb Lévai 

Magyar Tájékoztatót, amelyben 2020 januárjáig hirdetik meg a magyar vonatkozású 

programjaikat. A rendezvények szervezésében a Csemadok lévai alapszervezete, a Czeglédi 

Péter Református Gimnázium, a Juhász Gyula Alapiskola, a Kersék János Kör, a Lévai 

Magyar Asszonyok Ligája, az Eszterlánc Óvoda, a lévai magyar oktatási és nevelési 

intézmények mellett működő szülői szövetségek alapszervezetei, a Lévai Református 

Egyházközség, a Lévai Szent László Kör, az MKP lévai alapszervezete, a 46. sz. Kittenberger 

Kálmán cserkészcsapat, a Via Nova Ifjúsági Csoport és természetesen a Reviczky Társulás 

veszi ki a részét. 

 

Két vajdasági jelölt is A nemzet háziorvosa pályázaton 
2019. szeptember 24. – Vajdaság MA 

A topolyai dr. Herbut Elvira és az óbecsei dr. Gondos Attila is felkerült A nemzet háziorvosa c. 

pályázatnak a határon kívüli orvosok tízes listájára. Az idén, május 3-án kilencedik 

alkalommal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 

Államtitkársága fővédnöke: Kásler Miklós, az EMMI minisztere a háziorvosok, nővérek 

megbecsülését, presztízsét erősítő pályázatot, amelyen ahogyan az előző években is, az 

anyaországi háziorvosok mellett az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai és a vajdasági magyar 

orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé. 
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Konzuli fogadónap Nagybecskereken 
2019. szeptember 25. – Pannon RTV 

Egész Közép-Bánátból érkeztek a magyar állampolgárságot igénylők.74 állampolgársági 

kérelmet vettek át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai 

Nagybecskereken. A nagybecskereki CMH-irodával közreműködve immár 28. alkalommal 

szervezték meg a kihelyezett ügyfélfogadást, amelyen átadhatták az érdeklődők a 

visszahonosításhoz szükséges dokumentumaikat. Sarlay Péter konzul hangsúlyozta, hogy a 

honosítási kérelmek átadásakor ugyanazok a követelmények, mint eddig is, tehát tudni kell a 

magyar nyelvet, illetve igazolni, hogy a felmenőik magyar állampolgárok voltak. 

 

Magas szintű elismerésben részesült a KMKSZ és Vidnyánszky Attila 
2019. szeptember 24. – Kárpátalja  

Újabb, immáron 96. alkalommal adtak át Magyar Örökség Díjakat múlt szombaton 

Budapesten, amelyekkel hét kiemelkedő személyiség és intézmény tevékenységét díjazták. A 

díjazottak között szerepel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), valamint 

Vidnyánszky Attila is. Mint ismeretes, a Magyar Örökség Díjat azon magyar személyeknek, 

csoportoknak és intézményeknek ítélik oda negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel 

hozzájárultak a magyar kultúra, tudomány, gazdaság, sport, azaz a magyar társadalom 

erkölcsi és szellemi felemeléséhez. 

 

Jótékonysági bál Ungváron gróf Bercsényi és Csáky Krisztina szellemiségét 
idézve 
2019. szeptember 24. – Kárpátalja  

Második alkalommal adott otthont az ungvári vár udvara a Bercsényi Jótékonysági Bálnak. A 

szervezők által impozáns környezetté alakított belső udvar a korabeli báli világot hívatott 

visszaidézni. Az eseményen most is nemes ügyért bálozott a kárpátaljai értelmiség. A 

felajánlott összegekből a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Gyermekotthont támogatták. 

 

Nemzetközi konferencia a Tisza ETT főszervezésében 
Az európai területi társulások előnyei 

2019. szeptember 25. – Kárpátalja  

A területi társulások létrehozásának és működésének pozitív hatása a gazdasági fejlődésre az 

Európai Unióban és annak külső határán címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Tisza 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) Jánosiban szeptember 20-án a 

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADEA) támogatásával. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/konzuli-fogadonap-nagybecskereken
http://karpataljalap.net/2019/09/24/magas-szintu-elismeresben-reszesult-kmksz-es-vidnyanszky-attila
http://karpataljalap.net/2019/09/24/jotekonysagi-bal-ungvaron-grof-bercsenyi-es-csaky-krisztina-szellemiseget-idezve
http://karpataljalap.net/2019/09/24/jotekonysagi-bal-ungvaron-grof-bercsenyi-es-csaky-krisztina-szellemiseget-idezve
http://karpataljalap.net/2019/09/25/nemzetkozi-konferencia-tisza-ett-foszervezeseben
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Kárpátaljai rászorulók javára indít jótékonysági adománygyűjtést az 
Ökumenikus Segélyszervezet 
2019. szeptember 24. – karpatalja.ma 

A legnehezebb téli hónapok előtt indítja útjára a kárpátaljai rászorulók javára jótékonysági 

adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. A 1353-as adományvonalon hívásonként 

250 forinttal lehet segíteni a Kárpátalján élő rászorulókat. A szervezet az adománygyűjtésre 

az idén ötödszörre meghirdetett Beregszászi Jótékonysági Félmaratonon hívja fel a figyelmet.  

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 24. – Kossuth Rádió  

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság felhívással fordul az új honlapon a külhoni magyar 

egyetemi és főiskolai hallgatókhoz, akiktől a külhoni magyarságot bemutató személyes 

történeteket várnak. A legjobb munkák beküldői részt vehetnek november végén a 

nemzetpolitikai államtitkárság szakmai hétvégéjén Egerben. A pályázatokat október 30-ig 

várják. De nem csak egyetemisták, hanem bárki küldhet történetet a 

nemzetpolitika@me.gov.hu címre. 

  

Szlovákiában tíz év után megszületett, és szeptember 1-től életbe lépett a pedagógus és 

szakszolgálati dolgozókról szóló új jogszabály, vagy hétköznapi nyelven a 

„pedagógustörvény“. A törvény magyar oktatásra vonatkozó részét még tanulmányozzák az 

érdekeltek, és a végrehajtással kapcsolatos gyakorlati kérdésekre egyelőre még nincsenek 

határozott válaszok.  

  

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében az idei tanévben is 

megnyitotta kapuját Szabadkán a Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola, amely 

ingyenes hétvégi foglalkozásokat nyújt matematikából, fizikából, sakk-játékból általános és 

középiskolás diákoknak. A magyar tehetségfejlesztést a politika sokáig nem nézte jó szemmel, 

dicséret helyett fizetéslevonás járt az oktatást megszervező tanárnőnek. A nehézségek 

ellenére azonban nem adta fel elképzelését.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-raszorulok-javara-indit-jotekonysagi-adomanygyujtest-az-okumenikus-segelyszervezet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-raszorulok-javara-indit-jotekonysagi-adomanygyujtest-az-okumenikus-segelyszervezet/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-24_18-02-00&enddate=2019-09-24_18-40-00&ch=mr1
mailto:nemzetpolitika@me.gov.hu
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A magyar kultúráé volt a főszerep hétvégén Ungváron. Kárpátalja megyeközpontjában 

Bercsényi Miklós jótékonysági bált rendezett az Ungvári Magyar Főkonzulátus és a Pro 

Cultura Subcarpathica Civil Szervezet,  majd szintén a gróf nevét viselő nagyszabású 

hagyományőrző fesztiválra látogathattak ki az érdeklődők az ungvári várba.  

  

75 éve a Fekete Körös-menti Gyantán a visszavonuló magyar csapatokat követő román 

alakulatok vérfürdőt rendezve kirabolták a települést. 45-en estek áldozatul. Tiszteletükre 

2004-ben állítottak emlékművet a református templom mellé. Évtizedekig nem is beszéltek 

az 1944-ben történtekről, még a rendszerváltozás után sem. 20 éve emlékeznek a szeptember 

24-i tragédiára Gyantán. Az évforduló alkalmával emléktáblát avattak Boros Ferenc egykori 

lelkész-író tiszteletére, aki a túlélők elbeszélései alapján leírta a történteket.  

  

 

 


