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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Györgyfalván avattak magyar állam támogatásával felépített óvodát  
2019. szeptember 25. – MTI, maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika 

A Kolozsvár melletti Györgyfalván szerdán felavatták a magyar állam támogatásával felépített 

óvodát. Az avatóünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára összefogásra buzdította a térség nemzeteit és egyházait, 

írja az MTI. A györgyfalvi római katolikus egyházközség által felépíttetett emeletes 

óvodaépület a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében 

valósult meg, és 220 millió forintba került. Amint Fábián László római katolikus plébános 

elmondta: másfél évig küzdöttek a bürokráciával, míg sikerült beszerezni az engedélyeket. 

Ezután fél év alatt bontották le a régi, kinőtt óvodát és építették fel az újat. Soltész Miklós 

államtitkár elmondta: ami az itt élő magyaroknak segítség, az a románoknak, és Románia 

gazdaságának is hasznos. Az efféle létesítmények ugyanis az építkezés után befizetett adók 

mellett abban segítik Romániát, hogy minél többen maradjanak otthon a szülőföldjükön.  

 

Leadta a bejegyzéséhez szükséges aláírásokat a felvidéki magyar politikum 
egységesítését tervező Összefogás mozgalom 
2019. szeptember 25. – MTI, Webrádió, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Leadta a bejegyzéséhez szükséges támogató aláírásokat az Összefogás nevű új felvidéki 

magyar politikai mozgalom a pozsonyi belügyminisztériumban szerdán. 

A mozgalmat szeptember elején mutatták be alapítói, miután kiderült, hogy nem hozott 

eredményt július végén a választási együttműködés lehetőségeiről indított tárgyalássorozat a 

tisztán magyar felvidéki párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a szlovák-magyar vegyes 

párt, a Most-Híd között. A mozgalom vezetői a felvidéki magyar politikai érdekképviselet 

egységesítését tűzték ki célul a jövő február végén tartandó parlamenti választások előtt, 

azóta több felvidéki magyar politikai és civil szervezettel is egyeztetést folytattak erről. "A 

magyar választók változást és összefogást akarnak, ezt mutatja az összegyűlt 18 ezer aláírás 

is" - mondta Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom előkészítő bizottságának megbízottja, 

az aláírások leadását megelőzően tartott rövid sajtótájékoztatón. 

 

Kutatók éjszakája - Stand-up is lesz a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben 
2019. szeptember 26. – MTI, Webrádió, Vajdasag.ma  

Kutatási stand-up előadás is várja a közönséget a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben 

pénteken, a Kutatók éjszakáján. A Külhoni Kornél kalandjai című előadás György Botond 

erdélyi humorista főszereplésével mutatja be az intézet tevékenységeit, kutatásainak 

eredményeit - írja a kutatóintézet közleménye. Az érdeklődők emellett vetélkedőn tehetik 

próbára a nemzetpolitikával és a külhoni magyarokkal kapcsolatos ismereteiket, valamint 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116872-gyorgyfalvan-avattak-magyar-allam-tamogatasaval-felepitett-ovodat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/leadta-a-bejegyzesehez-szukseges-alairasokat-a-felvideki-magyar-politikum-egysegesiteset-tervezo-osszefogas-mozgalom
https://webradio.hu/hirek/kulfold/leadta-a-bejegyzesehez-szukseges-alairasokat-a-felvideki-magyar-politikum-egysegesiteset-tervezo-osszefogas-mozgalom
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/kutatok-ejszakaja-stand-up-is-lesz-a-nemzetpolitikai-kutatointezetben
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zárásként a Kárpát-medence különböző ízeivel is ismerkedhetnek egy gasztrobemutatón - 

olvasható a közleményben. 

 

Jótékonysági félmaratont szervez az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján 
2019. szeptember 25. – MTI, Hír TV, Hirado.hu   

Az ötödszörre megszervezett Beregszászi Jótékonysági Félmaratonon Gyurta Dániel olimpiai 

bajnok úszó a jó ügy érdekében futóként áll rajtvonalhoz szombaton a Beregszász melletti 

Makkosjánosiban - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai adásában. 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. Az adománygyűjtésre idén is nagyszabású közösségi 

futóeseményen hívják fel a figyelmet. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet 

kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című szerda reggeli 

műsorában elmondta: a segélyszervezet az 1990-es évek közepe óta van jelen Kárpátalján és 

évről-évre a beregszászi központból irányítják a segélyakciókat, de vannak folyamatosan zajló 

projektjeik is, többek között a gyereknek szóló felzárkóztatási program. 

 

Külhoni magyar történetek – felhívás 
2019. szeptember 25. – kulhonimagyarok.hu, karpatalja.ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felhívást hirdet külhoni magyar 

főiskolai és egyetemi hallgatók számára, akiktől olyan írást, interjút vagy akár videót, 

kisfilmet vár, amely izgalmas, példaértékű külhoni magyar történetet, személyt, családot vagy 

közösséget mutat be. Felhívásunk célja, hogy a beérkező történeteken keresztül közelebbről 

megismerjük a külhoni magyarság mindennapi életét, valamint megjelenési felületet, 

bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk az írás, újságírás iránt érdeklődő, tehetséges külhoni 

magyar fiatalok számára. 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye 
2019. szeptember 24. – MTI  

Kalmár Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

biztosa 2019. szeptember 24-én részt vett és felszólalt az EBESZ Emberi Dimenziós 

Végrehajtási Találkozóján Varsóban. A miniszteri biztos a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó, 

"Tolerancia és megkülönböztetés tilalma" című panel keretében kifejtette, sajnálatosnak 

tartja, hogy az EU nevében elhangzó nyilatkozatba nem került bele javaslatunk, mely szerint 

a kisebbségi jog alapvető emberi jog, vagyis így a hatékony politikai képviselet is 

elengedhetetlen a kisebbségi jogok gyakorlásához. Az EU nyilatkozata sajnálatos módon az 

Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének és Nyelvi Chartájának a nemzeti 

kisebbségek jogainak védelmében betöltött fontos szerepét sem emelte ki. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/25/jotekonysagi-felmaratont-szervez-az-okumenikus-segelyszervezet-karpataljan
http://www.kulhonimagyarok.hu/palyazatok/palyazz-te-is/
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Kincsátadás a Kolozsvár melletti „magyar szigeten”: az anyaországi pénzből 
épített györgyfalvi ovinak a román állam is örülhet 
2019. szeptember 25. – Krónika 

Erdély egyik legmodernebb óvodaépületével gazdagodott Györgyfalva. A szerdán átadott 

Kolozs megyei ingatlan magyar kormánytámogatásnak köszönhetően épült fel, mégpedig 

különleges körülmények között, hiszen a létesítmény csak addig volt a finanszírozást 

megpályázó katolikus egyház tulajdonában, amíg megvalósult a félszáz gyermeknek új 

otthont adó beruházás. Így az ünnepélyes átadás után a tulajdonjog „visszaszáll” a román 

többségű község, Erdőfelek polgármesteri hivatalára.  

 

A szőkefalvi kastély megmentésére készülnek – Készen áll a 18. századi 
építészeti remekmű megvásárlására a vámosgálfalvi tanács 
2019. szeptember 25. – Krónika 

Már csak egy minisztériumi aláírás hiányzik ahhoz, hogy a vámosgálfalvi önkormányzat 

megvásárolhassa a szőkefalvi Petrichevich-Horváth Dániel kastélyát. A községháza részben 

szociális, részben idegenforgalmi rendeltetést szánna az alapos javításra szoruló Maros 

megyei épületcsoportnak. 

 

A szenátus elfogadta: 5 évig nem számít szigorúan védett állatfajnak a barna 
medve 
2019. szeptember 25. – maszol.ro 

A szenátus szerdai ülésén elfogadta a vadászati és vadgazdálkodási törvényt módosító 

jogszabálytervezetet, amely értelmében a barna medve 5 évre kikerül a szigorúan védett 

állatfajok listájáról, így lehetővé válik az állatállomány szabályozása. A Szociáldemokrata Párt 

(PSD) több parlamenti képviselője által benyújtott jogszabályjavaslatot 68 támogató 

szavazattal, 13 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház plénuma, az RMDSZ a szakbizottsági 

vitán fogalmazta meg javaslatait. A jogszabálytervezet a képviselőház asztalára kerül, amely 

döntő szerv lesz az ügyben  

 

BBTE tanévnyitó: Klaus Johannis is köszönti az új tanévet Kolozsváron 
2019. szeptember 25. – maszol.ro, transindex.ro 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem szeptember 30-án kezdi új tanévét: a magyar tagozat 

ünnepélyes megnyitóján dr. T. Szabó Levente egyetemi docens tart előadást, valamint az 

egyetem rektorhelyettese, Soós Anna is beszédet mond, a román tagozat tanévavatójára pedig 

Klaus Johannis államfő látogat el – tájékoztatott a BBTE sajtóirodája.  

 

Az EMNP háromszéki elnöke eredeti magyarázatot talált a karlendítős fotóra 
2019. szeptember 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Eredeti magyarázatot talált az EMNP Kovászna megyei elnöke, Bálint József arra a fotóra, 

amelyen Csomortányi István a néppárt elnöke többedmagával náci karlendítés közben pózol, 

egyikük baseball ütőt emel a magasba.  „Lehet valódi fotó vagy trükk is, de nincs mellette 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kincsatadas-a-kolozsvar-melletti-bmagyar-szigetenr-a-magyar-penzbol-ujjaepitett-gyorgyfalvi-ovodanak-a-roman-allam-is-orulhet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kincsatadas-a-kolozsvar-melletti-bmagyar-szigetenr-a-magyar-penzbol-ujjaepitett-gyorgyfalvi-ovodanak-a-roman-allam-is-orulhet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szokefalvi-kastely-megmentesere-keszulnek-n-keszen-all-a-18-szazadi-epiteszeti-remekmu-megvasarlasara-a-vamosgalfalvi-tanacs
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szokefalvi-kastely-megmentesere-keszulnek-n-keszen-all-a-18-szazadi-epiteszeti-remekmu-megvasarlasara-a-vamosgalfalvi-tanacs
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116878-a-szenatus-elfogadta-5-evig-nem-szamit-szigoruan-vedett-allatfajnak-a-barna-medve
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116878-a-szenatus-elfogadta-5-evig-nem-szamit-szigoruan-vedett-allatfajnak-a-barna-medve
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116869-bbte-tanevnyito-klaus-johannis-is-koszonti-az-uj-tanevet-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116881-az-emnp-haromszeki-elnoke-eredeti-magyarazatot-talalt-a-karlendit-s-fotora
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hanganyag. Látok rajta néhány embert aki felemelte a jobb karját, másikuk tart egy tárgyat, 

valaki nem emeli a kezét és azt a kérdést teszi fel: fiúk, ki kér sört?” – vázolta lehetséges 

magyarázatként Bálint József, aki szerdai sajtótájékoztatóján a Maszol érdeklődésére reagált 

az Erdélyi Magyar Néppárt Facebook-oldalán megjelent, majd letörölt karlendítős fotóra. A 

háromszéki politikus szerint sokféleképpen lehet magyarázni a helyzetet, ám ő nem lát a 

fényképen semmiféle izgatást, és amiket mondanak rá az nem is talál.  

 

Nem sikerült – elismerte Marosvásárhely polgármestere 
2019. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

Dorin Florea sejtelmesen mosolygott szerdai sajtótájékoztatóján, amikor megkérdezték tőle, 

hogy indul-e a polgármesteri tisztségért a jövőben esedékes helyhatósági választásokon. 

Marosvásárhely polgármestere kifejtette, a Nemzeti Liberális Pártban már rég nem azok az 

emberek vannak, akikre ő fel tud nézni, és akiket szívesen lát Románia kormányában. 

Szerinte azok a személyek, akiket a liberális párt akar a városvezetői székbe ültetni, és akik 

azt hangoztatják, hogy Marosvásárhely halott város, csak azért mondják ezt, mert nem élnek 

a városban, nem érzik a lüktetését. Ami a jelenlegi pártját, az ALDE-t illeti, Florea azt 

nyilatkozta, nem fog a politikusokra hallgatni, csakis a vásárhelyiek véleményére kíváncsi. 

„Én mindig az emberektől kérdezem meg, a magam eszközeivel, hogy szívesen látnak-e újabb 

négy évig a város élén, folytassam-e a munkát, vagy sem. Ha a helyiek biztatnak, és pozitív a 

visszajelzés tőlük, akkor újra indulok. Egyelőre ilyen döntést még nem hoztam ” – mondta a 

jelenlegi városvezető. 

 

Az EMNP választási koalíciót kötne az MPP-vel és együttműködést az RMDSZ-el 
2019. szeptember 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos és helyi szinten tárgyalásokat kezd elsősorban 

az MPP-vel, helyenként az RMDSZ-el is a jövő évi helyhatósági választások sikere érdekében, 

jelentette be Bálint József. A néppárt háromszéki elnöke szerdai sajtótájékoztatón beszámolt 

arról, hogy az EMNP hétvégi kongresszusán felvázolták a jövő évi önkormányzati választási 

stratégiájukat és három erre vonatkozó határozatot fogadtak el.  

 

Ne kelljen románul is érettségizniük a magyar diákoknak – az államelnökjelöltek 
támogatását kéri az MPP 
2019. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

A jelenlegi romániai oktatási rendszer nem alkalmas arra, hogy a 21. század 

követelményeinek megfeleljen. Ez oda vezet, hogy az iskolákból kikerülő fiatalok egyre 

kevésbé tudnak lépést tartani az élet kihívásaival. Alapos reformokra lenne szükség a 

tanügyben – mutatott rá szerdai sajtótájékoztatóján Mezei János, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnöke. Ezen reformok részeként tekint a párt által benyújtott törvénymódosításra, 

amely a kisebbségekhez tartozó diákokat mentesítené a román érettségitől.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-sikerult-n-elismerte-marosvasarhely-polgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116883-az-emnp-valasztasi-koaliciot-kotne-az-mpp-vel-es-egyuttm-kodest-az-rmdsz-el
https://szekelyhon.ro/aktualis/ne-kelljen-romanul-is-erettsegizniuk-a-magyar-diakoknak-n-az-allamelnokjeloltek-tamogatasat-keri-az-mpp
https://szekelyhon.ro/aktualis/ne-kelljen-romanul-is-erettsegizniuk-a-magyar-diakoknak-n-az-allamelnokjeloltek-tamogatasat-keri-az-mpp
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Az összetartozás erősítése a Bánságban 
2019. szeptember 26. – Krónika 

Színes programkínálattal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Temesvári Magyar Napokon: 

könnyűzenei és jazzkoncertekkel, színházi előadásokkal, népzenével és néptánccal. A bánsági 

városban élő és innen elszármazott magyar családok, civil szervezetek, intézmények, 

vállalkozók és művészek közösen szervezik meg a négynapos rendezvényt. 

 

Döntse el Ön, hogy ki nyerje idén „A nemzet háziorvosa” címet 
2019. szeptember 25. – Felvidék Ma 

Szeptember 22-én megkezdődött az internetes szavazás az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Egészségügyi Államtitkársága által meghirdetett pályázatra. Ezúttal két 

felvidéki jelölt is a második fordulóba került, az egyházgellei dr. Fehér Diana, valamint a 

királyhelmeci dr. Rajna Katalin. Két héten át, azaz október 5-ig várják a hálás páciensek, 

polgármesteri hivatalok, református lelkészek, plébánosok, orvoskollégák, rezidensek, 

védőnők, szakmai egyesületek, valamint idősotthonok, alapítványok vezetőinek voksait. A 

beérkezett történetek értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10 történetet 

javasolta a második körbe. A portál látogatóinak szavazatai alapján legmagasabb pontszámot 

elérő történet orvos- nővér főszereplője veheti majd át „A nemzet háziorvosa” díjátadó 

gáláján a  dobogós elismeréseket. 

 

Sólymos részt vesz a kampányban 
2019. szeptember 25. – Új Szó 

A Híd alapító tagja, a párt által jelölt környezetvédelmi miniszter, a legutóbbi Híd-közgyűlés 

előtt lemondott párttisztségeiről. Sólymos Lászlót kérdezték. „Az MKP és Híd koalíció lehetett 

volna az a releváns politikai erő, amely méltón és elég erősen, hangsúlyosan tudta volna 

képviselni a szlovákiai magyarság, a többi kisebbség és azoknak a régióknak az érdekeit, ahol 

a kisebbségek élnek – a parlamentben és esetleg a jövőbeli kormányban is. Az összefogás 

meghiúsulásának logikus következménye, hogy ennyi párt alakul, mindenki mozgolódik. Én 

nagy veszélyét látom annak, hogy a következő négy évben nem lesz magyar érdekképviselet. 

Ezáltal az is veszélybe kerül, amit a Híd eddig kormányszinten és a parlamentben elért, és 

megváltozhat az eddig békés magyar–szlovák viszony is.” 

 

A báni palota történetét bemutató multimediális kiállítás nyílt Újvidéken 
2019. szeptember 25. – Vajdaasg.ma 

Báni palota – történet a történet mögött címmel multimediális kiállítás nyílt szerda este a 

Vajdasági Levéltárban. A báni palota megépülésének nyolcvanadik évfordulóján tartott 

rendezvényen, amely Újvidék és a tartomány legjelentősebb épületének történetét mutatja be, 

jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke is. 
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https://felvidek.ma/2019/09/dontse-el-on-hogy-ki-nyerje-iden-a-nemzet-haziorvosa-cimet/
https://ujszo.com/kozelet/solymos-reszt-vesz-a-kampanyban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24175/A-bani-palota-tortenetet-bemutato-multimedialis-kiallitas-nyilt-Ujvideken.html
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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. 

 

Őseink nyomában 
2019. szeptember 25. – Magyar Szó 

Befejeződtek a Bácsfeketehegy melletti ásatások – Több mint száz kora középkori magyar sírt 

tártak fel a archeológusok. Az elmúlt hónapokban intenzív feltárási munkálatok folytak 

Bácsfeketehegy mellett, a Krivaja patak fölötti dombon. Itt épül a község szennyvíztisztítója, 

és a munkások az áramvezetékek lehelyezése közben csontvázakra bukkantak. Ezt követően a 

szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai két parcellát is feltártak ezen a 

helyszínen, leletmegóvó jelleggel. A feltárt sírok többsége Szent István-kori, de vannak sírok a 

XIV. és XV. századból, és sokkal korábbról is. Az ásatások ma érnek véget. 

 
Nepop Ljubov Ukrajna siófoki tiszteletbeli konzuljával találkozott 
2019. szeptember 25. – karpatalja.ma 

Nepop Ljubov, Ukrajna magyarországi nagykövete Horváth Zoltán, Ukrajna siófoki 

tiszteletbeli konzuljával találkozott szeptember 24-én – adta hírül Ukrajna Magyarországi 

Nagykövetsége hivatalos Facebook-oldalán. A felek közösen értékelték a közel egy éve 

kinevezett tiszteletbeli konzul eddigi tevékenységét és egyeztették a jövőbeni 

együttműködésre vonatkozó terveiket. – Együtt dolgozunk az országaink és népeink közötti jó 

kapcsolat és barátság megerősítéséért – mondta Nepop Ljubov. 

 

Nemzetközi konferencia a Tisza ETT főszervezésében 
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. 

 

Erfán Ferenc festőművész egyéni tárlata nyílt meg a Rákóczi-főiskolán 
2019. szeptember 25. – Kárpátalja 

Megnyitotta újabb tárlatát a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre 

Társasága (RIT) kedden a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/konzuli-fogadonap-nagybecskereken
https://www.magyarszo.rs/hu/4102/vajdasag_kishegyes/208534/%C5%90seink-nyom%C3%A1ban.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nepop-ljubov-ukrajna-siofoki-tiszteletbeli-konzuljaval-talalkozott/
https://karpataljalap.net/2019/09/25/nemzetkozi-konferencia-tisza-ett-foszervezeseben
https://karpataljalap.net/2019/09/25/erfan-ferenc-festomuvesz-egyeni-tarlata-nyilt-meg-rakoczi-foiskolan
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kiállítótermében. Ezúttal a Társaság alapítótagjának, az idén 60. születésnapját ünneplő 

Erfán Ferenc festőművész alkotásaiból válogatott műveket mutatnak be.  

 

Tanszercsomagban részesültek a badalói elsősök 
2019. szeptember 25. – Kárpátalja 

A Badalói Általános Iskola 22 első osztályos tanulója szeptember 24-én vehette át a KMKSZ 

és a KMPSZ közös ajándékát, a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával elkészített tanszercsomagokat, amelyekkel minden 

tanévkezdet elején segítik az iskolakezdést a kárpátaljai magyar elsősöknek. 

 

Nehezen, de pozitív vélemény az oktatási intézményeknek 
2019. szeptember 25. – Népújság 

Hétfőn tartotta meg a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) 

6. rendes ülését, amelyen véleményezték a társalapított oktatási intézmények nemzetiségi 

programjait, módosították az önkormányzat folyó évi költségvetését, illetve módosították a 

felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatot is. 

 

Könyvadomány az anyaországból 
2019. szeptember 25. – Népújság 

Pénteken Magyarország Lendvai Főkonzulátusán Földes Gyula főkonzul, valamint Morován 

Zsolt konzul ünnepélyes keretek között tíz muravidéki közintézménynek átadta a 100 évvel 

ezelőtt megjelentetett, az akkori Magyarországot szinte teljes egészében bemutató, Borovszky 

Samu által szerkesztett, Magyarország vármegyéi és városai című könyvsorozatot. A 25 

kötetből álló sorozatot a magyar állam minden határon túli közösségnek eljuttatja. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 25. – Kossuth Rádió  

Az RMDSZ december 3-án nyújtja be az Új Európai Bizottsághoz a  Minority Safepack néven 

ismert, az európai őshonos kisebbségek védelmére vonatkozó javaslatcsomagot.  Az Európai 

Bíróság keddi döntése, amellyel elutasítja Románia újabb óvását, csak erősíti a 

kezdeményezést - mondja Vincze Lóránt Európai parlamenti képviselő. 
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https://karpataljalap.net/2019/09/25/tanszercsomagban-reszesultek-badaloi-elsosok
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7629-nehezen,-de-pozit%C3%ADv-v%C3%A9lem%C3%A9ny-az-oktat%C3%A1si-int%C3%A9zm%C3%A9nyeknek.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7628-k%C3%B6nyvadom%C3%A1ny-az-anyaorsz%C3%A1gb%C3%B3l.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-25_18-02-00&enddate=2019-09-25_18-40-00&ch=mr1
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Megkezdődhet az Összefogás politikai mozgalom bejegyzése, az előkészítő bizottság tagjai 

szerdán délelőtt leadták a támogató aláírásokat. Közben a választási mozgalom dolgozik a 

programon és a következő napokban egyeztet a reményei szerinti jövendő partnereivel, 

először a Magyar Közösség Pártjával. Orosz Örssel, az Összefogás kezdeményezőjével a 

belügyminisztérium épülete előtt beszélt Haják Szabó Mária.  

 

Nagyon fontos, hogy bárhol a Kárpát-medencében, ahol magyarok élnek, ott a megmaradást, 

illetve a továbbélést is segítsük - mondta ma Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

minisztériumának államtitkára a Kolozsvár melletti Györgyfalván, ahol óvoda-avatáson vett 

részt. Az építést a magyar kormány támogatta.  

 

A Maros megyei Erdőszentgyörgyön állandó kiállítás nyílt Rhédey Klaudia, II. Erzsébet brit 

királynő magyar ükanyja emlékére. A grófi kastély emeleti termeiben berendezett múzeum 

elsősorban Rhédey Klaudiának és férjének, Alexander von Württembergnek állít emléket, de  

bemutatja különböző korabeli tárgyakon, dokumentumokon keresztül a település múltját, 

kultúrtörténeti nevezetességeit is. 

 

A Hagyományok Háza tematikus napok rendezvénysorozata, szeptember 28-án Szék gazdag 

kulturális értékeit, sokszínű táncéletét mutatja be. Délelőtt családi programmal,  napközben 

Táncvásárral és gasztronómiai bemutatóval, este Novák Ferenc Tata táncos-zenés 

előadásával, utána hajnalig tartó táncházzal várják az érdeklődőket.  

 

Torontáltordán a hérvégén Kukoricafesztivált rendeztek. A legfontosabb mozzanata a 

betakarítási verseny volt, ahol a csapatok - ahogy egykoron - kézzel törték a kukoricát. Ez 

aztán múltidézés volt a javából!   

 

 

 


