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Nyomtatott és online sajtó 
 
 
„Ez az épület egy kis Magyarország” – Felavatták a temesvári Bolyai János 
Szakkollégiumot 
2019. október 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes jelenlétében avatták fel szerda délután 

Temesváron a Bolyai János nevét viselő egyetemi szakkollégiumot. A magyar tannyelvű 

Bartók Béla Gimnázium szomszédságában, a Józsefváros nevű városrészben felavatott 

intézmény a temesvári egyetemeken tanuló magyar diákok közül 30 számára biztosít szállást, 

és magyar nyelvű képzéseket. Az épületet romos állapotban ajánlotta fel 30 év ingyenes 

használatra a római katolikus egyház, a felújításhoz, berendezéshez, és az intézmény 

működésének az elindításához a magyar kormány 150 millió forinttal járult hozzá. Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes az avatóünnepségen azt kívánta a beköltöző diákoknak, hogy 

boldog és hasznos diákéveket töltsenek el itt, „gyarapodjanak tudásban, szellemiekben, és azt 

se felejtsék el, hogy ez az épület egy kis haza, egy kis Magyarország”. 

 

Rolleren a romániai elnökválasztás magyar jelöltje 
2019. október 2. – Figyelő – Csinta Samu 

Tizennégy jelölttel indul a román államfőválasztási versenyfutás, amely a legutóbb 2014-ben 

egy szász származású győztest “termett”. A november 10-re kiírt megmérettetés nagy esélyese 

most is Klaus Johannis. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség(RMDSZ) színeiben induló 

pártelnök, Kelemen Hunor, aki a szükséges 200 ezer helyett 270 ezer ajánló aláírást adott át a 

bukaresti választási irodának, a későbbi politikai erőpróbák – elsősorban a jövő évi 

parlamenti választások – sikerének a kulcsát látja kampányüzenetei célba juttatásában. A 

csalódott erdélyi magyar fiatalok meggyőzése fontos eleme a kampányának – derül ki az 

interjúból. 

(A teljes interjú a Figyelő 2019. október 2-i számában olvasható.) 

 

Őry Péter: közös akaratra van szükség 
2019. október 2. – Ma7.sk 

Nem elég önmagában az egyetlen magyar lista, olyan programra van szükség, ami megszólítja 

a felvidéki magyarokat, válaszokat ad problémáikra. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának 

elnöke a Nézőpont vendége volt. A ma7 médiacsalád legújabb közéleti műsorának 

stúdiójában Kolek Zsolt műsorvezető arra kereste a választ, hol tart jelenleg a múlt héten 

elkezdődött programalkotó tárgyalássorozat a Hídon kívüli magyar pártok és mozgalmak 

között. Még mindig a közös indulás formájának keresése zajlik, miközben a felvidéki magyar 

emberek azt kérdezik, milyen válaszokat tud adni a politika a problémáikra. 
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Újjászülető közösség délen 
2019. október 2. – Figyelő – Hordósi Dániel 

A mintegy 14 ezer fős horvátországi magyarság az egyik legtöbbet szenvedett nemzetrészünk. 

Megtépázta a délszláv háború, amelyet a közösségen belüli politikai megosztottság követett. 

Most, úgy tűnik, helyreállt a béke, pár éve elkezdődött a közösség megújulása, főként a 

magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatásának köszönhetően. De a zágrábi jobbközép 

kormányzat is partnerként kezeli a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét 

(HMDK). A szervezet elnöke – akit a magyarok a garantált parlamenti helyre 2016-ban 

választottak meg – a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) által vezetett kormányt 

támogatja. A képviselőt a választásokról kérdeztük. 

(A teljes interjú a Figyelő 2019. október 2-i számában olvasható.) 

 

A kormány leváltása mellett foglalt állást az RMDSZ: a szövetség testületileg 
megszavazza a bizalmatlansági indítványt 
2019. október 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség valamennyi törvényhozója jelen lesz a 

bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti szavazáson, és meg is fogja szavazni azt – 

közölte Cseke Attila szenátor. Az RMDSZ-es politikus elmondta, mind a 30 RMDSZ-es 

képviselő és szenátor aláírta a bizalmatlansági indítványt. „Szükség van a kormányt támogató 

parlamenti többség meglétének felülvizsgálatára, mert a kormány a parlament szavazata 

révén került beiktatásra. Teljesen demokratikus folyamat, hogy most ezt a többséget le kell 

ellenőrizni” – nyilatkozta a szenátor, hozzátéve, a számok alapján jelenleg megvan az esély 

egy új hatalmi konstrukció létrejöttére. „Ezt azonban a gyakorlatban is be kell bizonyítani” – 

nyomatékosította Cseke. Azt is leszögezte, hogy mind a harminc RMDSZ-es törvényhozó jelen 

lesz a bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti szavazáson, és meg is fogja szavazni azt. 

 

Megbírságolták a román oktatási tárcát a magyar diákok diszkriminációja miatt 
2019. október 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kétezer lejre bírságolta az oktatási minisztériumot az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD), amiért nem készült el a speciális román tanterv a magyar diákok számára, illetve 

nem jelent meg a speciális román tankönyv. A diszkriminációellenes testület szerint az 

oktatási minisztérium passzivitásának tulajdonítható, hogy a magyar gyerekek rosszul 

teljesítettek románból a nyolcadikosok képességfelmérőjén, illetve az érettségin – derül ki az 

Edupedu oktatási portál által idézett közleményből. Ebben a diszkriminációellenes tanács 

kijelenti, hogy a mulasztással a szaktárca az oktatási törvény több cikkelyét is megszegte. Arra 

is rámutat, hogy a speciális tanterv és tankönyv hiánya miatt sérült a magyar gyerekek 

oktatáshoz való alkotmányos joga. Ugyanis a minisztérium nem teremtette meg az 

intézményes feltételeket számukra ahhoz, hogy versenyképesen megtanulhassák az állam 

hivatalos nyelvét, és nem biztosított számukra román társaikkal egyenlő esélyt. Emiatt pedig 
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nem tudnak egyenlő eséllyel részt venni a különböző képzéseken, hely állni a romániai 

munkaerőpiacon. 

 

Az RMDSZ elnöke szerint kérdéses a bizalmatlansági indítvány sikere  
2019. október 2. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

A bizalmatlansági indítvány vitájának szombatra tűzésével az is elképzelhető, hogy kvórum 

hiányában a szavazás is elmarad, de hogy megbukjon a szociáldemokrata párti (PSD) 

kormány, annak csökkent az esélye – véli Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerdán a 

temesvári Magyar Házban tartott sajtótájékoztatót. Az államfőjelölt kifejtette: az ellenzéki 

pártok elkéstek a bizalmatlansági indítvány benyújtásával, hiszen már négy hét eltelt azóta, 

hogy a Demokraták és Liberálisok Szövetsége (ALDE) kilépett a koalícióból, és a PSD magára 

maradt.  

 

Kelemen Hunor államfőjelölt az oktatásról: helyre kell hozni, amit elrontottunk  
2019. október 2. – maszol.ro 

Kelemen Hunor temesvári sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy elnökválasztási 

kampányában miért kap hangsúlyos szerepet az oktatás megreformálása. „Ha valamit 

elrontottunk ebben az országban, az az oktatás” - jelentette ki, emlékeztetve arra, hogy az 

elmúlt harminc évben a különböző kormányok 28 tanügyminiszter „fogyasztottak el”, tehát 

ugyanennyien kísérleteztek a tanügy megreformálásával. „Lám, oda jutottunk, hogy az idei 

tanévkezdéskor nem volt egy rendes státusú tanügyminiszter, hanem csak egy megbízott 

tárcavezető. Nem lehet eredményként felmutatni azt, hogy 2019-re sikerült az iskolai 

illemhelyek hetven százalékát vizesblokká alakítani” - fogalmazta meg kritikáját. 

 

Nem csitul a Magyar Polgári Párton belüli konfliktus  
2019. október 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A kirekesztő politika csődöt mondott!”, hívja fel Mezei János pártelnök figyelmét szerdán 

kiadott állásfoglalásában Pethő István. Az MPP választmányi elnöke kifejti: meggyőződése, 

hogy hogy csak olyan „újratervezésnek” van értelme, ahol a párt politikája nem kizáró, hanem 

integráló jellegű, ahol mindenkinek helye van, hogy egy egységes és cselekvőképes csapattal 

induljanak a választásokra.  

 

Kampány indul Hargita megyében: a medvekárok bejelentésére ösztönzik a 
lakosságot  
2019. október 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Október másodikától egy hónapon át plakátokkal, szórólapokkal és különböző elektronikus 

média-felületek bevonásával zajlik az a kampány, amelynek nyitó-eseményét szerda délelőtt 

tartották a csíkszeredai megyeházán. A kampányt Borboly Csaba megyei tanácselnök és 

Demeter László biológus mutatta be a sajtó képviselőinek. A politikus a kampány 

időszerűségével kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy megyei és helyi szinten is szükség van a 

tevékeny előrelépésre a medvék okozta problémák kezelésében, nem szükséges a 
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törvénykezés lépéseire várni. Borboly szerint tény, hogy a medvék okozta támadások, 

károkozások száma növekszik és ezeket megfelelően kell regisztrálni ahhoz, hogy a témában 

minden szereplő pontos képet kaphasson.  

 

Leégett a bethlenszentmiklósi unitárius templom tornya  
2019. október 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Leégett szerdán kora délután a Fehér megyei Bethlenszentmiklós unitárius templomának 

tornya, a lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Szerencsére nem terjedt át a tűz az 

épület más részeire, eloltották a lángokat – mondta el a Krónikának Veress Ferenc László, a 

Balázsfalva közeli település unitárius lelkésze. Kifejtette, a zsindelyes toronyfedél kapott 

lángra, és megkeresésünkkor még nem tudta megmondani, mi okozta a tüzet. A hetven 

százalékban magyarok lakta Bethlenszentmiklós unitárius egyházközsége 320 főt számlál. A 

templomot a 14. században kezdték el építeni, mai formáját a 17. században nyerte el. 

 

PKE-tanévnyitó: érdemes magyarul tanulni Váradon 
2019. október 2. – Bihari Napló 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) ünnepélyes keretek között nyitotta meg 

kedden a 2019/2020-as oktatási évet. A hagyományokhoz híven a tanévnyitó istentisztelettel 

kezdődött, amelyet ezúttal Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök tartott. 

 

A csíksomlyói Szűz Máriát ábrázoló kerámiaszobrot adott ajándékba Szász Jenő 
Ferenc pápának 
2019. október 2. – szekelyhon.ro 

Megköszönte a Szentatya erdélyi látogatását és egy, a csíksomlyói Szűz Máriát ábrázoló 

kerámiaszobrot adott ajándékba Ferenc pápának Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet (NSKI) elnöke a pápai audiencián szerdán – írja közleményében az NSKI. 

Ferenc pápa magyarul, Isten hozott!-al köszöntötte Szász Jenőt, és felidézte, hogy mennyire 

megható volt számára a magyarok fogadtatása Csíksomlyón. Az ajándékul kapott – Józsa 

Judit korondi kerámiaművész által készített – Szűzanyára, azon keresztül pedig a 

nemzetegyesítés ügyére apostoli áldását adta. 

 

Alapjaiban erősítik meg a besztercei magyar oktatást 
2019. október 3. – Krónika 

Ingyenes bentlakással, ingáztatással és délutáni oktatással törekszenek a magyar oktatás 

megerősítésére, a jelenlegi diákok megtartására és újak bevonzására Besztercén, ahol egyre 

távolabbinak tűnik az önálló magyar iskola terve. A három éve majdnem megvalósult 

projektnek jelenleg nem kedvez a mostani állapot, ráadásul az egyre csökkenő gyereklétszám 

is rontja az esélyeket. A Krónika megkeresésére helyi illetékesek elmondták, a jelenlegi, 

rózsásnak messze nem nevezhető helyzeten ronthat az oktatási minisztérium rendelete, 

miszerint szakiskolákba kerülnek azok a nyolcadikosok, akiknek a felvételi átlaga nem 

haladja meg az 5-öst. 
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Beszélgetés Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével 
2019. október 3. – Krónika 

Csomortányi István országos pártelnököt és csapatát 90 százalékos szavazattöbbséggel 

erősítette meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) soron kívüli küldöttgyűlése. A néppárti 

politikussal többek között a személyét ért náci vádról, a két kisebbik magyar párt választási 

együttműködéséről és a tiltakozó rendezvényeikről beszélgettek. 

 

A Híd válaszolt az Összefogásnak: Az MKDSZ-szel közösen tárgyalnának 
2019. október 2. – bumm.sk 

Hírportálunk értesülése szerint a Híd válaszlevelet küldött az Összefogás mozgalom 

tárgyalási ajánlatára. Mint ismeretes, tegnap elmaradtak az MKP - Magyar Fórum és civil 

szervezetek közötti tárgyalások. Ennek oka, hogy az Összefogás tegnap levélben egyeztetésre 

hívta a Hidat. Javaslatuk szerint a találkozóra Komáromban pénteken került volna sor.  A 

Híd válaszában kifejtette, hogy tudatosítja a jelenlegi politikai folyamatok komolyságát, ezért 

elsőként döntöttek úgy, hogy együttműködést kínálnak minden olyan pártnak, amely 

azonosulni tud azokkal az értékekkel, amelyeket a Híd vall és megkérdőjelezhetetlen 

eredményeket hoztak. 

 

Kovács György vezeti az Összefogás egészségügyi csapatát 
2019. október 2. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Az Összefogás folyamatosan építi szakmai csapatát és készíti programját. Szerdán 

csatlakozott a mozgalomhoz Kovács György, aki korábban két évig vezette sikeresen a 

legnagyobb szlovákiai kórházat. A Pozsonyi Egyetemi Kórház pénzügyi majd 

vezérigazgatójaként szerzett tapasztalatait a magyar érdekképviselet szakmai programjának 

megalkotásánál kívánja kamatoztatni.  „Véleményem szerint az egészségügy az egyik 

legfontosabb szakterület, mely teljeskörű reformot igényel. Eddig a szlovákiai magyar pártok 

nem fordítottak rá kellő figyelmet, ám a magyar érdekképviselet csak akkor lehet sikeres, ha 

komplex programot tud kínálni. Ennek egyik alappillére az egészségügy. Célunk a mindenki 

számára elérhető modern egészségügyi ellátás megszervezése, a rendszer hatékonyabbá 

tétele. Kórházigazgatóként is ezen dolgoztam“ – fogalmazott Kovács György. 

 

Felvidéki Vállalkozói Expo: új névvel új helyszínen 
2019. október 2. – Felvidék Ma 

Iván Tamást, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnökét kérdezték az 

immár harmadik alkalommal Dunaszerdahelyen október 4-én, pénteken megrendezésre 

kerülő Vállalkozói Expóról. „Három éve, a szövetség megalapítását követően elindítottuk 

tanácsadási programunkat. Könyvelői, pályázatírással kapcsolatos, jogi, marketing és 

arculattervezési témakörökben nyújtunk tanácsadást. A program keretében a vállalkozó, 

illetve a vállalkozást indítani kívánó, kérdéssel folyamodhat bármely tanácsadóhoz, a 
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tanácsadó pedig értesíti őt egy adott lehetőségről, megoldást keres a felvetett problémára.” – 

fejtette ki Iván Tamás. 

 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének jubileuma 
2019. október 2. – Új Szó 

Jubileumi szakmai konferenciát tartott az 1999-ben alakult Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete (SZMKE) az érsekújvári főtéri kultúrházban. A rendezvényen elismerő oklevelet 

kaptak a társszervezetek, társintézmények képviselői, valamint a könyvtárosi munkát 

elhivatottan végző szakemberek. Az SZMKE a szlovákiai magyar könyvtárosokat hivatott 

összefogni, segíteni a szakmai képzésüket, tanulmányutakat, irodalmi előadásokat szervez. 

 

Megnyílt az 52. LORIST 
2019. október 2. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma megnyitotta az Újvidéki Kiállításon az 

52. vadászati és halászati, valamint az ökológiai kiállítást, ezek a sport és idegenforgalmi 

kiállításokkal együtt, amelyeket holnap nyitnak meg, képezik a LORIST nemzetközi vásárt. 

„Meg szeretném köszönni Magyarországnak, hogy elfogadta az idei vásár partnerországi 

tisztségét. Úgy gondolom, hogy ez különösen jelentős, nem csak azért, hogy eleget tegyünk a 

két ország közötti jó politikai kapcsolatok által támasztott elvárásoknak, hanem azért is, mert 

nem múlik el úgy egyetlen év sem, hogy ne lennének közös természetvédelmi projektjeink”, 

mondta Pásztor. 

 

Újra indul a Pető-kurzus Zentán 
2019. október 2.  – Pannon RTV  

Október 22-étől újabb kurzust indít a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Kara 

Zentán. Az intenzív kéthetes időszakban főleg a gyerekekre, valamint a parkinson-kórban és a 

szklerózis multiplex-ben szenvedő betegekre helyezik a hangsúlyt – jelentette be ma Perpauer 

Attila, az MNT Oktatási Bizottságának tagja. A képzés alatt szűrést is végeznek a 

szakemberek. A konduktív kurzusra a 063/78-87-417-es telefonszámon lehet jelentkezni - 

hangzott el a sajtótájékoztatón. 

 

Szolgálati járművekkel gazdagodnak a községi családorvosi rendelők 
2019. október 2. – Kárpátalja 

Szeptember 27-én a Beregszászi Járási Tanács soron következő, 21. ülésszakán a 34 

képviselőből 24 volt jelen, és napirendjén 17 kérdés szerepelt. A fórum elején Sin József, az 

ülést vezető elnök megemlítette, hogy a legutóbbi tanácsülés óta Ukrajnában igen komoly 

változások mentek végbe: megalakult az új parlament, amelyre mindenki nagy reményekkel 

tekint az országot befolyásoló, remélhetőleg pozitív változ(tat)ások terén. 
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https://ujszo.com/regio/a-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-jubileuma
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24199/Megnyilt-az-52_-LORIST.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujra-indul-peto-kurzus-zentan
https://karpataljalap.net/2019/10/02/szolgalati-jarmuvekkel-gazdagodnak-kozsegi-csaladorvosi-rendelok
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Kárpátalja ezer arca mutatkozott be az örök városban 
2019. október 2. – Kárpátalja 

Fotókiállítással, kerekasztal-beszélgetéssel, népzenei kultúrműsorral és gasztronómiai 

kóstolóval mutatkozott be vidékünk szeptember 27-én a Római Magyar Akadémián az olasz 

közönség előtt. Az esemény – amely egy rendezvénysorozat első állomása – célja szűkebb 

pátriánk történelmi, kulturális és jelen társadalompolitikai helyzetének bemutatása volt. 

 

Mi vagyunk a Grund! 
2019. október 2. – Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, a Kárpátaljai 

Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége és a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói 

Önkormányzata az idén is megszervezte a Kárpátaljai Magyar Diáktábort (KMD), mely az 

elsős diákok egyetemi/főiskolai évei legszebb és legörömtelibb napjait fogja felidézni bennük. 

 

Igazi öröm, ha visszajönnek 
2019. október 2. – Kárpátalja 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium végzőseinek szalagtűző ünnepségére a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriumában került sor. Huszonkilenc fiatal 

mellére tűzte fel osztályfőnökük, Kocsis Mária a reménységet szimbolizáló zöld szalagot. 

 

A többnyelvűség alapja a kétnyelvűség 
2019. október 2. – Népújság  

A lendvai Városházán bensőséges felvezető ünnepség keretében osztották ki szeptember 26-

án a Nyelvek Európai Napja keretében a lendvai általános és középiskolások számára a német 

nyelvi DSD I diplomákat. A rendezvényen Sabo Tatjana, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű 

Általános Iskola igazgatója és Tomšič Tibor, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

igazgatóhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket, többek között Jens Wagnert, Németország 

szlovéniai kulturális attaséját, valamint Filip Reisnert, a német mint idegen nyelv 

szaktanácsadójának helyettesét. 

 

A Muravidéken nőtt a legnagyobb mértékben a hozzáadott érték 
2019. október 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A hozzáadott érték mennyisége fontos fokmérője egy vállalat sikerességének. Ez a mutató az 

utóbbi évben épp a muravidéki cégek körében ugrott a legnagyobbat, az alkalmazottak 

arányát vizsgálva. A Szlovén Gazdasági Kamara adatai alapján Szabó Márk összegzi a 

helyzetet. 

 

„Mozgó, élő tájháza” a muravidéki hagyományoknak 
2019. október 2. – Népújság  
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https://karpataljalap.net/2019/10/02/karpatalja-ezer-arca-mutatkozott-be-az-orok-varosban
https://kiszo.net/2019/10/03/mi-vagyunk-a-grund/
https://kiszo.net/2019/10/02/igazi-orom-ha-visszajonnek/
https://nepujsag.net/muravidek/7671-a-t%C3%B6bbnyelv%C5%B1s%C3%A9g-alapja-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9g.html
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174641734
https://nepujsag.net/muravidek/7668-%E2%80%9Emozg%C3%B3,-%C3%A9l%C5%91-t%C3%A1jh%C3%A1za%E2%80%9D-a-muravid%C3%A9ki-hagyom%C3%A1nyoknak.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 3. 
8 

riport4019A radamosiak a 80-as évek elején kezdtek el csatlakozni a Lendvai Szüret 

felvonulásához, a kultúregyletük megalakulásával szinte egy időben. Azóta majdnem 40 év 

telt el, azóta is a felvonulás leglátványosabb résztvevői között vannak, szinte az összesen részt 

vettek. Szorgalmuk és elszántságuk gyümölcse, hogy a legtöbbször ők kapták az első 

helyezést. Minderről Szomi Ilona és Kalamár István, a helyi Harangvirág MTE tagjai meséltek 

nekünk a faluotthon termében, nosztalgiázva egy csokor fénykép fölött. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. október 2. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) negyedik alelnökének 

választotta Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes EP-képviselőt keddi brüsszeli ülésén.  

Ukrajnában 2020 október 1-től feloldják a földeladási moratóriumot. A megnyíló lehetőségre 

készülnie kell a kárpátaljai magyar gazdáknak - hangsúlyozza Hidi László mezőgazdasági 

szakembert, a Pro Agricultura Carpathica Alapítvány elnöke.  

  

„ Ne bántsd a magyart!” szlogennel tüntettek kedden este Marosvásárhely főterén, tiltakozva 

az utóbbi időben felerősödött magyarellenesség miatt. A megmozdulást az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) szervezte, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Magyar Polgári Párttal 

együttműködve. Az EMNP elnöke bejelentette: készek megállapodni arról, hogy 

Marosvásárhelyen egy független, közös polgármester-jelöltet indítsanak a jövő évi 

önkormányzati választáson.  

 

Székelyföldön a mindennapok része a medve és a vele járó veszély és kár, amit - úgy tűnik - 

Bukarest továbbra sem tud kezelni. A Hargita megyei Önkormányzat kampányt indított, hogy 

a lakosságot cselekvésre ösztönözze.  

 

Október 1-én megkezdődött a tanítás a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon.  

2006 óta képeznek tanítókat és óvodapedagógusokat a karon, s mára már szinte az összes 

magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban vannak, és 

sikeresen részt vesznek a Makovecz Programban is.  
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Kedden délelőtt ünnepélyesen megnyitották a tanévet a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

Ebben a tanévben megemlékeznek arról, hogy 30 éve a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület igazgatótanácsa Tőkés László püspök kezdeményezésére megalapította a PKE 

jogelődjét, a Sulyok István Református Főiskolát.  

 

Temesvárra is eljutott a II. Rákóczi Ferenc emlékkiállítás, amelyet a magyar napok keretében 

Gaál Gergely, a II. Rákóczi Ferenc Emlékév Testület elnöke valamint a kezdeményező, 

Lomnici Zoltán mutatta be.  

 

Életének 90. évében hétfőn elhunyt Németh István író, a Magyar Szó Táncsics Mihály díjas 

újságírója. 

 


