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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szakmai hétvégét és továbbképzést szervez a Miniszterelnökség külhoni 
magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak 
2019. október 3. – MTI, kormany.hu, Ma7.sk, Felvidék.ma, karpatalja.ma, Szabad Magyar 

Szó, Pannon RTV 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága "A mi történetünk" címmel szakmai 

hétvégét és továbbképzést szervez külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára 

2019. november 22-24. között Egerben. A rendezvényre a magyar nemzetet érintő 

legfontosabb kérdések iránt fogékony külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók 

jelentkezését várják, akik szülőföldjükön tervezik jövőjüket. A szakmai hétvégén 80 fő vehet 

részt a szomszédos országokból, akiknek részvételét a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

biztosítja. A jelentkezési határidő 2019. október 30. 

 

SZNT: a nemzeti régiókról szóló kezdeményezés össznemzeti ügy 
2019. október 4. – MTI, Híradó, Webrádió 

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés össznemzeti ügy, mert az uniós 

fejlesztési forrásokkal közvetlenül javítani lehet e térségek népességmegtartó erejét - közölte 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja pénteken az M1 aktuális csatornán. 

Dabis Attila emlékeztetett: az SZNT májusban indította el aláírásgyűjtését a nemzeti régiók 

védelméért, és egy év alatt egymillió aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság 

közmeghallgatást tartson a témában. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kiemelten 

támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 

sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől - tette hozzá. Május óta az 

online felületen eddig csak 22 ezer aláírás jött össze, de Dabis Attila úgy gondolja, sikerül 

majd összegyűjteni az egymillió aláírást, mert Európa őshonos nemzetei elég erősek hozzá. 

Ennek érdekében a kezdeményezés Facebook-oldalán kampányvideót tesznek közzé, a 

magyarországi önkormányzati választások után pedig a parlamentben a nemzeti 

összetartozás bizottságának ülése elé szeretnék terjeszteni a kezdeményezést, hogy a 

kormánypártok mellett az ellenzék is támogassa azt - tudatta. 

 

Horvátországban jártak a Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetői 
2019. október 3. – Képes Újság  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai rendszeresen járják a Kárpát-medencét, hogy 

személyesen is meggyőződjenek a külhoni magyarság aktuális helyzetéről, illetve hogy jobban 

megismerjék az adott területeket. Ebből a célból látogattak vidékünkre is. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai múlt szerdán a Drávaszögben jártak. A delegációt 

az intézet igazgatója, dr. Csóti György vezette, aki volt zágrábi nagykövet lévén jól ismeri az 

itteni helyzetet. A jogvédőknek a HMDK bellyei székházában Matijević Olivér, a jogvédő 

intézet helyi munkatársa, a HMDK ügyvezető elnöke és Hordósi Dániel, az érdekvédelmi 
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https://ma7.sk/kozelet/hethatar/szakmai-hetveget-es-tovabbkepzest-szervez-a-miniszterelnokseg-kulhoni-magyar-egyetemistaknak-es-foiskolasoknak
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/szakmai-hetveget-es-tovabbkepzest-szervez-a-miniszterelnokseg-kulhoni-magyar-egyetemistaknak-es-foiskolasoknak
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/10/04/sznt-a-nemzeti-regiokrol-szolo-kezdemenyezes-ossznemzeti-ugy
https://kepesujsag.com/horvatorszagban-jartak-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-vezetoi/
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szervezet elnökségi tagja számolt be a horvátországi magyarság aktuális helyzetéről. Ezt 

követően a delegáció Andócsi Jánossal, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 

Központ igazgatójával tárgyalt, aki a kisebbségi oktatással kapcsolatos ügyekről tájékoztatta 

őket. 

 

Rövidzárlat okozta a templomtüzet Bethlenszentmiklóson, adománygyűjtést 
indít az unitárius egyház 
2019. október 3. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Adománygyűjtést hirdet a Magyar Unitárius Egyház a szerdai tűzvész során megrongálódott 

bethlenszentmiklósi unitárius templom javára. Szerda délután kigyulladt a Fehér megyei 

Bethlenszentmiklós unitárius templomának tornya. A tűzoltóknak sikerült 

megakadályozniuk, hogy a tűz a templomhajóra átterjedjen, de a fa zsindellyel födött 

toronysisak teljesen megsemmisült. A tűz következtében elhasadt, de nem zuhant le a 

templom 1631-ben öntött nagyharangja. A Magyar Unitárius Egyház arról tájékoztattott, hogy 

rövidzárlat okozta a tüzet az istenházánál. 

 

Pásztor Sándor tanácselnök bizarrabbnál bizarrabb támadásokra is számít  
2019. október 3. – maszol.ro 

A mandátuma kezdete óta tartó pereskedések és lejárató kampány részének tartja Pásztor 

Sándor Bihar megyei tanácselnök az újabb támadásokat. Az elöljáró azt is elmondta 

Maszolnak, hogy nem lepné meg, ha újabb, bizarrabbnál bizarrabb vádakkal is illetnék. 

 

Nem tett feljelentést az őt náci karlendítés közben ábrázoló fotó közlése miatt 
az EMNP elnöke  
2019. október 3. – maszol.ro 

Korábban jogi lépéseket helyezett kilátásba Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke, amiért illetéktelen felhasználók egy olyan fotót jelentettek meg az EMNP Kolozs 

megyei szervezetének Facebook-oldalán, amelyen többedmagával náci karlendítés közben 

pózol, de végül elállt a feljelentéstől. Ettől függetlenül továbbra is manipulációnak tartja a kép 

megjelentetését.  

 

„Csak az a miénk, amit magunknak teremtünk meg” – nagykorúvá vált a 
Sapientia EMTE  
2019. október 3. – maszol.ro 

Alapításának tizennyolcadik születésnapját ünnepelte csütörtökön a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem – az október 3-ai ünnepség kellő lendületet adott az újonnan 

induló tanévnek. Felszólaltak az egyetem elöljárói, dicséretet zengtek a kitüntetettek, 

biztatást mondott Kelemen Hunor államfőjelölt. Az intézmény és annak diákjai, tanárai pedig 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rovidzarlat-okozta-a-templomtuzet-bethlenszentmikloson-adomanygyujtest-indit-az-unitarius-egyhaz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rovidzarlat-okozta-a-templomtuzet-bethlenszentmikloson-adomanygyujtest-indit-az-unitarius-egyhaz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117151-pasztor-sandor-tanacselnok-bizarrabbnal-bizarrabb-tamadasokra-is-szamit
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117167-nem-tett-feljelentest-az-t-naci-karlendites-kozben-abrazolo-foto-kozlese-miatt-az-emnp-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117167-nem-tett-feljelentest-az-t-naci-karlendites-kozben-abrazolo-foto-kozlese-miatt-az-emnp-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117169-csak-az-a-mienk-amit-magunknak-teremtunk-meg-nagykoruva-valt-a-sapientia-emte
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117169-csak-az-a-mienk-amit-magunknak-teremtunk-meg-nagykoruva-valt-a-sapientia-emte
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a buzdító beszédek mellett egy igazán fiatalos köszöntőt is kaptak: a kolozsvári színészekből 

álló Loose Neckties Society zenekar alapozta meg az esemény jó hangulatát.  

 

Az október 6-i aradi megemlékezések programja  
2019. október 3. – maszol.ro 

Október 6-én, vasárnap az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc véres 

megtorlásának, a honvédtisztek aradi kivégzésének 170. évfordulójára emlékezünk. A nemzeti 

gyásznap erdélyi programjainak központi rendezvényeit Aradon tartják. A vértanúk 

emlékművénél, Zala György monumentális Szabadság-szobránál 19 órakor kezdődik a 

megemlékezés, amelyen beszédet mond többek között Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese és Kelemen Hunor, az RMSZ elnöke. A koszorúzást este nyolctól 

fáklyás felvonulás követi a Szabadság-szobornál.  

 

Régiók Bizottsága: Újabb 5 éves mandátumot kap Borboly Csaba  
2019. október 3. – maszol.ro 

Hét éve képviseli Székelyföldet Borboly Csaba a Régiók Bizottságában a Környezetvédelem, 

éghajlatváltozás és energiaügy, illetve a Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és 

kultúra szakbizottságok tagjaként. A Hargita megyei tanácselnök újabb 5 éves mandátumot 

kap a romániai delegáció részeként.   

 

Október végén folytatódnak a román-magyar szakértői egyeztetések Úzvölgye 
ügyében  
2019. október 3. – MTI, maszol.ro 

Bukarest kérésére október végére halasztották a román és a magyar fél hadisír-gondozásért 

felelős illetékesei az úzvölgyi temető közös bejárását – tudta meg a Maszol.. A halasztás 

okairól Várkonyi Melinda, Hadtörténeti Intézet és Múzeum kommunikációs tisztje nem árult 

el részleteket, ám a Maszol értesülései szerint a román fél arra hivatkozva kért újabb 

időpontot, hogy más országok, akiket megkerestek, hogy halottaik vannak ott eltemetve, nem 

válaszoltak a megkeresésükre, így „még egy kört akarnak futni” a temető nemzetköziesítése 

ügyében.  

 

Magyar betegeknek magyar orvost 
2019. október 3. – szekelyhon.ro 

Megjelent a Marosvásárhelyi Magyar Orvosi Szaknévsor negyedik, bővített kiadása és a 

Marosvásárhelyi Magyar Rezidens Szaknévsor harmadik kiadása. A kiadványok ez 

alkalommal is a Studium Kiadó és Digitális Stúdió gondozásában jelentek meg 

Marosvásárhelyen, ingyenesek, bárki által által hozzáférhetőek, igényelhetőek. A kiadványok 

létrejöttét a Bethlen Gábor Alap Zrt. és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatta. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117172-az-oktober-6-i-aradi-megemlekezesek-programja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117162-regiok-bizottsaga-ujabb-5-eves-mandatumot-kap-borboly-csaba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117158-oktober-vegen-folytatodnak-a-roman-magyar-szakert-i-egyeztetesek-uzvolgye-ugyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117158-oktober-vegen-folytatodnak-a-roman-magyar-szakert-i-egyeztetesek-uzvolgye-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-betegeknek-magyar-orvost
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„A megalázás magasiskolája” – túlharsogta a román népzene a Szent Mihály-
templomban zajló szentmisét  
2019. október 3. – maszol.ro 

Keserű szívvel búcsúztak el vasárnap este két évre a Szent Mihály-templomtól a kolozsvári 

katolikusok: a belső felújítási munkálatok elkezdése előtti utolsó szentmisét túlharsogta a 

Főtérről beszűrődő román népzene. Történt ez annak ellenére, hogy a városháza írásban 

megígérte: a Kolozsvári Napok ideje alatt semmi nem fogja háborgatni a liturgiát. És annak 

ellenére is, hogy Romániában bűncselekmény az egyházi szertartások akadályozása. „Teljesen 

kisemmizve, megalázva érezzük magunkat” – kommentálta a polgármesteri hivatal eljárását a 

Maszolnak Kémenes Lóránt Zoltán főesperes-plébános.  

 

Összefogják a marosszentgyörgyi magyar közösséget 
2019. október 3. – szekelyhon.ro 

A Magyar Közösség Napját szervezik meg október 5-én Marosszentgyörgyön, a rendezvény 

családias, a magyar közösséget összefogó találkozásoknak ad teret a római katolikus 

templomban és annak kertjében.  

 

Román EP-képviselő: Bukarestnek kéne megkapnia a Magyarországnak járó EU-
biztosi tisztséget 
2019. október 3. – Krónika 

Romániának meg kellene szereznie a Magyarország számára kiosztott európai biztosi 

tisztséget – vélekedik Marian-Jean Marinescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) európai 

parlamenti képviselője. Marinescu szerint nem lenne baj, ha beigazolódna Klaus Johannis 

államfő figyelmeztetése, és Románia elveszítené a közlekedési biztosi tisztséget. „Szerintem a 

legjobb politikai lépés Románia számára az lenne, ha elcserélné a tárcáját Magyarországgal” 

– vélekedett a politikus. Indoklásként a Bukarest által Magyarország ellen folytatott 

információs háború bevett fordulatát hozta fel, miszerint Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök túlságosan jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami veszélyes a 

térségre. 

 

Közös erővel próbál több külföldi turistát vonzani Székelyföldre Maros, Hargita 
és Kovászna megye  
2019. október 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

E rdély és ezen belül Székelyföld turisztikai népszerűsítésének lehetőségeiről szerveztek 

csütörtökön egy beszélgetést Maros, Hargita és Kovászna megye turisztikai egyesületei, 

amelyen jelen voltak a három megye önkormányzatainak képviselői, valamint a turisztikai 

irodák és ügynökségek, a szállodaipar, illetve repülőtéri transzfer szolgáltatásokra 

szakosodott cégek képviselői is. A találkozóra a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren 

került sor tekintettel arra, hogy október 27-től napi repülőjárat fogja összekötni 

Marosvásárhelyt és Budapestet, és ez a turizmus szempontjából is új lehetőségeket kínál a 

térségnek.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117176-a-megalazas-magasiskolaja-tulharsogta-a-roman-nepzene-a-szent-mihaly-templomban-zajlo-szentmiset
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117176-a-megalazas-magasiskolaja-tulharsogta-a-roman-nepzene-a-szent-mihaly-templomban-zajlo-szentmiset
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszefogjak-a-marosszentgyorgyi-magyar-kozosseget
https://kronikaonline.ro/kulfold/roman-ep-kepviselo-bukarestnek-kene-megkapnia-a-magyarorszagnak-jaro-eu-biztosi-tisztseget
https://kronikaonline.ro/kulfold/roman-ep-kepviselo-bukarestnek-kene-megkapnia-a-magyarorszagnak-jaro-eu-biztosi-tisztseget
http://itthon.transindex.ro/?hir=57078&kozos_erovel_probal_tobb_kulfoldi_turistat_vonzani_szekelyfoldre_maros_hargita_es_kovaszna_megye
http://itthon.transindex.ro/?hir=57078&kozos_erovel_probal_tobb_kulfoldi_turistat_vonzani_szekelyfoldre_maros_hargita_es_kovaszna_megye
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Magyarországi partnerekkel pályáznak a szakoktatás fejlesztésére a Hargita 
megyeiek 
2019. október 3. – transindex.ro 

Beruházásokra, eszközbeszerzésre, oktatók továbbképzésére és a diákok csereprogramjára 

pályáznának közösen magyarországi partnerekkel a Hargita megyeiek. Mivel mindkét fél 

támogatja a duális képzés bevezetését, a szakképzés presztízsének visszaállítását, illetve a 

felkészült munkaerő kiképzését a kis- és középvállalkozások számára, közös pályázatot 

készítenek elő a 2020-as kiírásra. Erről egyeztettek az érdekelt felek október 3-án a 

csíkszeredai megyeházán.  

 

Se stratégia, se pénz a szakiskolák megújításához a szaktárcától 
2019. október 4. – Krónika 

Miközben a bukaresti szaktárca szakiskolába rendelné az 5-ös átlag alatt teljesítő diákokat, az 

erdélyi tanfelügyelőségek nem készültek fel a szakiskolai hálózat bővítésére, ehhez pedig a 

kormány egyelőre nem rendelt sem stratégiát, sem pénzt. A jó példák ellenére a Krónika által 

megkérdezett szakemberek és politikusok úgy látják, a szakoktatás csak akkor lesz sikeres, ha 

szakszerű újjászervezésen esik át. Nyugat-Európában például hosszú távú stratégia előzi meg 

a folyamatot: komoly kutatási és felmérési eredményeknek rendelik alá az oktatásra kerülő 

mesterségek struktúrájának kialakítását. Idén egyébként ismét felmerült, hogy a Kolozsvári 

Református Kollégium szakiskolájának mintájára Marosvásárhelyen is egyházi szakiskolát 

alapítsanak.   

 

„Kiszervezett” RMDSZ-párbeszéd 
2019. október 4. – Krónika 

Fiatal, ismert személyiségek bevonásával indul az a társadalmi párbeszéd, amelynek fő célja, 

hogy a legszélesebb nyilvánosság előtt, a lehető legtöbb társadalmi csoport megszólításával, 

aktív hozzájárulásával, szakmai szereplők véleményezésével az RMDSZ körülírja, milyen 

Marosvásárhelyen szeretnének élni tíz év múlva a lakosok.   

 

Pancser magyarokat erősítő magyargyűlölet 
2019. október 4. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „amikor sértettségből és zsigeri magyarellenességből a szakmai 

érvek helyett egyesek a magyarkártyát húzzák elő, azzal éppen hogy a saját igazuk 

érvényességét gyengítik. Ezzel ellehetetlenítik vagy legalábbis megnehezítik minden hozzá 

nem értő vagy „csak” korrupt magyar vezető elmozdítását vagy felelősségre vonását, hiszen az 

joggal lobogtathatja: csak azért támadják, mert magyar. Arról már nem is beszélünk, hogy az 

ilyesmi csak tovább mérgezi az amúgy sem rózsás magyar–román viszonyt. Annak a javítása 

ugyanis régóta nem prioritás”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57079&magyarorszagi_partnerekkel_palyaznak_a_szakoktatas_fejlesztesere_a_hargita_megyeiek
http://itthon.transindex.ro/?hir=57079&magyarorszagi_partnerekkel_palyaznak_a_szakoktatas_fejlesztesere_a_hargita_megyeiek


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 4. 
6 

Pénteken Pozsonyban tárgyal az Összefogás és a Most-Híd 
2019. október 3. – Ma7.sk, Új Szó 

A találkozóra október 4-én Pozsonyban kerül sor. Az Összefogás Komáromot szerette volna a 

találkozó helyszínéül. Információink szerint a Most-Híd feltételül szabta, hogy az MKDSZ is 

részt vegyen a tárgyaláson. Az Összefogás mozgalom lapunkhoz eljuttatott közleménye úgy 

fogalmaz: a pártok sikertelen tárgyalásai után az (Összefogás az) együttműködés 

platformjaként jött létre, ezért nem tárgyalhat más párt listáján való indulásról, ám szívesen 

várja a magyar összefogás listájára mindazon nem megosztó magyar politikusokat, akik 

dolgozni akarnak a magyar választókért és hisznek a magyar-magyar együttműködésben". 

 

Filip Monika: „Egyetlen magyar párt sem szólított meg” 
2019. október 3. – Új Szó 

Filip Monika, a belügyminisztérium államigazgatási osztályának igazgatója az SaS 

jelöltlistájának 38. helyén vág neki a jövő februárban esedékes parlamenti választásnak. Az 

ipolysági magyar gimnáziumban végzett, korábban ő indította a Jó Hivatalnok 

kezdeményezést. Az Új Szónak adott interjújában válaszolt, hogy miért a SaS-t választotta, 

valamint a közigazgatás problémáira is kitért. 

 

Európa Tanács: Kovács Elvira az Európa nyelvi, etnikai, kulturális és nemzeti 
sokszínűségének megóvásáért felelős jelentéstevő 
2019. október 3. – Vajdaság MA 

Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét választották meg az Európa nyelvi, 

etnikai, kulturális és nemzeti sokszínűségének megóvásáért felelős jelentéstevőnek az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlése őszi ülésszakán.Az Európa Tanács kisebbségekre vonatkozó 

legfontosabb dokumentuma az 1995-ben elfogadott Kisebbségi Keretegyezmény. 

 

Az együttműködés és a barátság jegyében 
2019. október 4. -  Magyar Szó  

Az újvidéki vásár keretében a Master Központban tegnap immár nyolcadik alkalommal került 

megrendezésre a Duna Biznisz Fórum. Az összejövetelen ezúttal nemcsak a Duna menti 

országok gazdasági, diplomáciai és kulturális képviselői vettek részt, hanem első alkalommal 

számos más, főként ázsiai országból is érkeztek vendégek. A fórum legfontosabb célja a Duna-

régiót képező országok minél szorosabb együttműködésének elősegítése. Ezt a célt 

mindenekelőtt a gazdaság terén igyekeznek elérni, de számos más területen is. A technika és 

ezáltal a digitalizáció is nagy hangsúlyt kap, hiszen napjainkban e téren is rohamos fejlődés 

tapasztalható a világon, így azok az országok, amelyek már rendelkeznek ilyen 

tapasztalatokkal, azokat igyekeznek átadni a többi ország képviselőinek, ezáltal is segítve 

lépéstartásukat a modern világgal. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/penteken-pozsonyban-targyal-az-osszefogas-es-a-most-hid
https://ujszo.com/kozelet/filip-monika-egyetlen-magyar-part-sem-szolitott-meg
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24205/Europa-Tanacs-Kovacs-Elvira-az-Europa-nyelvi-etnikai-kulturalis-es-nemzeti-sokszinusegenek-megovasaert-felelos-jelentestevo.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24205/Europa-Tanacs-Kovacs-Elvira-az-Europa-nyelvi-etnikai-kulturalis-es-nemzeti-sokszinusegenek-megovasaert-felelos-jelentestevo.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4108/gazdasag/208925/Az-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-%C3%A9s-a-bar%C3%A1ts%C3%A1g-jegy%C3%A9ben.htm
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Segítség a mezőgazdasági termelőknek 
2019. október 4. – Magyar Szó  

Összesen négy és fél millió dinárral támogat huszonhat községbeli mezőgazdasági termelőt 

Magyarkanizsa önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap eszközeiből. A 

termelők minőségi tenyészállat beszerzésének támogatására, valamint mezőgazdasági 

gazdaságok öntözésre szolgáló gépek, eszközök és felszerelések beszerzésére tudtak pályázni. 

A huszonhat nyertes közül tizenheten az öntözőberendezésekre pályáztak, kilencen pedig 

minőségi tenyészállatokra nyertek támogatást. Az oromhegyesi Beszédes Mónikáék egy 

öntözőberendezésre pályáztak sikeresen, ami reményeik szerint az idei hozamot is növelni 

tudja majd. 

 

Okosan vállalkozó diákok jelentkezését várják! 
2019. október 4. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete második alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz 

okosan! diákversenyt az általános iskolák, felsős tanulói számára, gazdasági-vállalkozói 

témakörben. A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az 

alapvető gazdasági, vállalkozói és pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként 

jobban feltalálják magukat az üzleti világában. A diákoknak csapatban kell dolgozniuk egy 

mentor segítségével. Az idei megmérettetésre egy olyan vállalat és termék üzleti tervét kell 

elkészíteni, amely környezetbarát, egészséges vagy energiatakarékos. A versenyre november 

15-ig lehet jelentkezni. 

 

Új határátkelőhelyet nyitnának Kárpátalján 
2019. október 4. – karpatalja.ma 

A határátkelőt Tiszafejéregyház és Máramarossziget közé tervezik – közölte október 3-án a 

mukachevo.net hírportál. Az ügyről Kárpátalja kormányzója és a román konzul tárgyalt. Ihor 

Bondarenko szerint egy új határátkelő megnyitása erősítené megyénk gazdaságát. A felek 

bíznak a projekt gyors megvalósításában. Megállapodtak arról, hogy minél hamarabb – más 

érdekelt partnerek bevonásával – egy újabb tárgyalás keretein belül megbeszélik a tervezet 

kivitelezésének körülményeit. 

 

Újabb vizsgálat a kettős állampolgárság ügyében 
2019. október 4. – Kárpátalja 

A Legfőbb Ügyészség büntetőeljárást indított a magyar, román, lengyel és orosz útlevelek 

tömeges kiadása miatt a nyugati megyékben, valamint Donyeck és Luhanszk megyék 

ideiglenesen megszállt területein – jelentette az Ukrajinszki Novini bírósági források 

nyomán. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4109/vajdasag_magyarkanizsa/208946/Seg%C3%ADts%C3%A9g-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-termel%C5%91knek.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/okosan-vallalkozo-diakok-jelentkezeset-varjak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-hataratkelohelyet-nyitnanak-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2019/10/03/ujabb-vizsgalat-kettos-allampolgarsag-ugyeben
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Szomorú évforduló: méltóbb helyet kapott a kórógyi emlékmű 
2019. október 3. – Képes Újság  

Vasárnap gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek Kórógyon arra, hogy 28 éve, 

szeptember 29-én az utolsó ember is kénytelen volt elhagyni a falut, amely így a megszállók 

szabad prédájává vált. A megemlékezésre a honvédő háború áldozatainak tiszteletére állított 

emlékmű új helyszínén került sor, ahol egy parkot alakítottak ki. 

 

Idén is volt magyar est Vukováron 
2019. október 3. – Képes Újság  

Tizenkettedik alkalommal rendezett magyar estet a Vukovári Magyarok Egyesülete. A helyi 

Magyarok Otthonában megtartott rendezvényen a hazaiakon kívül több vendég egyesület is 

bemutatkozott. A Vukovári Magyarok Egyesülete már évek óta fontos szerepet játszik a város 

magyar közösségi életének az alakításában.  A székhelyükön tartják rendszeres 

összejöveteleiket, ezenkívül hagyományos rendezvényeik is vannak. Ezek közé tartozott a 

múlt szombati magyar est is, melyet sorrendben 12. alkalommal tartottak meg. 

 

Ha szeptember, akkor magyar hét Eszéken 
2019. október 3. – Képes Újság  

Magyarország eszéki főkonzulátusa szervezésében minden év szeptemberében Magyar Hétre 

kerül sor Eszéken. Ebben az időszakban városszerte több helyszínen is magyar 

rendezvényekbe futhat bele az ember, melyeken minden korosztály megtalálja a kedvére 

valót. Magyarország Eszéki Főkonzulátusának egyik fontosabb feladata, hogy elősegítse a 

horvátországi és az anyaországi magyar kultúra széleskörű bemutatását Horvátország keleti 

részén. Ennek a feladatnak a szellemében rendezték meg idén már hatodik alkalommal a 

Magyar Hetet, melyen mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő programokat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 4. – Kossuth Rádió 

 

A bánsági magyar közösség húszéves álma vált valóra a Bolyai János Szakkollégium szerdai 

átadásával. Bár Temesváron nincs magyar nyelvű egyetemi oktatás, az új létesítmény a 

szállásadáson kívül – a térségben működő magyar egyetemek segítségével – az ott tanuló 
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magyar diákok képzési központja is kíván lenni. A magyar kormány 150 millió forintos 

támogatásával a római katolikus püspökség által felajánlott épületben kialakított 

kollégiumavató ünnepségén készült Lehőcz László összeállítása. 

 

Október 3-a a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem napja. Az   első tanévnyitó 18 éve, 

2001. október 3-án volt, és idén a Kolozsvári Kar adott otthont az ünnepi rendezvénynek. 

Szilágyi Szabolcs összeállításában elsőként Tonk Mártont, az egyetem kolozsvári karának 

dékánját halljuk. 

 

A bukaresti Országos Diszkriminációellenes Tanács megbírságolta az oktatási minisztériumot 

azért, mert a magyar diákoknak ugyanúgy kell tanulniuk  a román nyelvet, mint a román 

ajkúaknak. A bírság mindössze 500 eurónyi, de maga a tény, hogy kimondatott az igazság, 

mégiscsak eredmény. Oláh-Gál Elvira beszélgetése.   

 

Annak ellenére, hogy Ukrajnában az utóbbi fél évben változások történtek, új elnök, 

parlament és kormány került hatalomra, -  a kisebbségi ügyekben nincs előrelépés. Az ukrán 

oktatási törvény és a nyelvtörvény is érvényben van ,  amely meglévő jogoktól fosztotta meg a 

kárpátaljai magyarságot. Ezek megoldásra váró kérdések mondja Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség elnöke, akit Iváncsik Attila kérdezett. 

 

Fontos, hogy a kárpátaljai magyarok jogsértéseiről részletesen és hitelesen tájékoztassuk 

Brüsszelt, mondja Bocskor Andrea kárpátaljai FIDESZ-es EP-képviselő, aki a Kulturális és 

Oktatási Bizottság alelnökeként folytathatja munkáját , noha kinevezését baloldali magyar 

politikusok megpróbálták megakadályozni. Részletek Iváncsik Attilától. 

 

Szerbiában gazdasági szempontból is helyzetbe kell hozni a magyarságot – mondta Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Újvidéken, Szerbia legnagyobb Horgászati, 

vadászati, idegenforgalmi és környezetvédelmi kiállításán, amelynek idén Magyarország volt 

a díszvendége. A horgászat, a vadászat és a természet szeretetének fontosságáról és a magyar-

szerb együttműködésről kérdezte a vajdasági parlament elnökét Ternovácz István.    

 

Vízsodorta históriák címmel 24 részes dramatizált dokumentumfilm sorozatot indított útjára 

a Pro Media Alapítvány. A legismertebb videómegosztó csatornán szombattól megtekinthető 

kisfilmek a Duna menti falvak történeteit mesélik el, helyi adatközlőkkel és szereplőkkel. Az 

első három dokumentumfilm helyszíne Csiliznyárad, a 600 lelkes magyar település, ahol 

szerdán este tartották az ősbemutatót. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 


