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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen Hunor: az itthon maradt magyarok folyamatosan azt érzik, hogy a 
többség asszimilálni próbálja őket  
2019. október 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló,  

A román többség és a magyar kisebbség közötti viszonyból kiérződik a bizalom és a tisztelet 

hiánya, és ez a probléma a hétköznapokban is tetten érhető - véli Kelemen Hunor. Az RMDSZ 

elnöke részt vett kedd este a 100 év - száz kiemelkedő romániai magyar személyiség című 

kötet román fordításának bemutatóján, amelynek a Román Kulturális Intézet (ICR) bukaresti 

székhelye adott helyet. A román-magyar viszonyról beszélve Kelemen Hunor rámutatott, az 

1989 óta eltelt időszak a vártnál kevesebb eredményt hozott ezen a téren. Hozzátette, 1,3 

millió magyar itt maradt az országban, jobbá akarja tenni azt, ugyanakkor azonban meg 

szeretné őrizni nyelvi és kulturális identitását, de folyamatosan azt érzi, hogy a román 

többség asszimilálni próbálja, "többé-kevésbé törvényes ürügyeket próbál keresni arra, hogy 

visszavegyen szerzett jogaiból".  

 

Az EBESZ kisebbségi főbiztosával találkozott Brenzovics László 
2019. október 9. – Kárpátalja  

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke október 9-én 

Kijevben találkozott Lamberto Zannierrel, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) kisebbségi főbiztosával. Brenzovics László a lapunknak adott interjúban 

elmondta, hogy tájékoztatta a főbiztost a kárpátaljai magyarság ukrajnai elnök- és parlamenti 

választásokat követő, jelenlegi helyzetéről. „Elmondtam, hogy a parlamenti választások oly 

módon kerültek megszervezésre, amely nem tette lehetővé azt, hogy a kárpátaljai magyarság 

képviselőt juttasson a Legfelső Tanácsba: a törvényekben előírtakkal ellentétben nem lett 

létrehozva egy olyan körzet, amely egyesítette volna a magyarlakta településeket, illetve 

különböző olyan eszközök kerültek bevetésre – szavazatvásárlás, klónok, az emberek 

megfélemlítése –, amelyek oda vezettek, hogy a kárpátaljai magyarság képviselet nélkül 

maradt Ukrajna Legfelső Tanácsában” – mondta Brenzovics László. 

 

Székelyföldért megmozgatják Európát 
2019. október 10. – Figyelő – Csinta Samu  

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

fejlesztési forrásokkal közvetlenül javítani lehet e térségek népességmegtartó erejét – ezt 

célozza a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, melynek sikeréhez 2020. május 7-ig hét 

EU-s ország állampolgáraitól kell összegyűjteni a szükséges mennyiségű támogató aláírást. 

Dél-tiroliak, baszkok, bretonok és más népcsoportok is az ügy mellé állnak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57130
http://itthon.transindex.ro/?hir=57130
http://karpataljalap.net/2019/10/09/az-ebesz-kisebbsegi-fobiztosaval-talalkozott-brenzovics-laszlo
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Harminc éves álom vált valóra: magyar helységnévtáblát helyeztek ki 
Máramarosszigeten  
2019. október 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika,  

A máramarosszigeti magyar közösség harminc éves álma vált valóra kedden: a város 

bejáratánál lévő helységnévtáblákra felkerült a magyar felirat. A kommunista rendszer 1989-

es megdőlése óta minden ciklusban megpróbálkozott a magyar érdekvédelem a kétnyelvű 

feliratok kihelyezésével, de ellenállásba és gáncsoskodásba ütköztek – mondta Béres István 

László, a történelmi Máramaros területi RMDSZ-szervezet elnöke. A Tisza-parti város 

korábbi parlamenti képviselője szerint a korábbi településvezetők „nem merték bevállalni”, 

hogy a 2001-es 215. számú közigazgatási törvényben előírt húsz százalékos küszöb alatti 

magyarság felé megtegyék ezt a gesztus, de a mostani elöljáró – a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) színeiben megválasztott Horia Vasile Scubli beváltotta a 2016-os helyhatósági 

választásokkor tett ígéretét.  

 

Nyílt levélben szólították fel lemondásra Mezei János MPP-elnököt 
2019. október 9. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

Krónika 

A Magyar Polgári Párt huszonkét tisztségviselője kérte nyílt levélben Mezei János elnököt, 

hogy „vessen véget a megosztó és kirekesztő politikának, (...) a kizárásokkal való 

fenyegetéseknek”, és mivel rontotta az MPP közmegítélését, illetve elvesztette a 

tagszervezetek javának bizalmát, mondjon le. „Az erdélyi magyar többpártrendszer olyan 

érték, amelyre szüksége van közösségünknek, a választópolgárok bölcsessége pedig több 

esetben visszaigazolta, hogy értik és támogatják ezt a nemzetpolitikával is összhangban lévő 

programot és cselekvési tervet” – írták. Szerintük a párt addig őrzi meg létjogosultságát, 

ameddig úgy viszonyul a politikai verseny és együttműködés kérdéséhez, hogy „az nemcsak a 

magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is erősítse”, ám a nyílt 

levél kezdeményezői szerint ez az érték került veszélybe.  

 

Mezei nem mond le, és szerinte Szász Jenőnek semmi köze ahhoz, ami most az 
MPP-ben történik  
2019. október 9. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

„Csak” huszonkét ember kéri a távozását, ezért le sem mond, és nem is fél a szakadástól. 

Szerinte külső erők, például az RMDSZ bomlasztják a pártot, és ezzel a jobboldalt. „Meg sem 

fordul a fejemben a lemondás" - mondta Mezei János, amikor megkerestük azzal 

kapcsolatban, hogy a Magyar Polgári Párt több prominense is a lemondását követeli. Mezei 

szerint nem egy jelentős erő kéri a lemondását, hiszen csak huszonketten írták alá az erről 

szóló nyílt levelet, a párttagság pedig 212 főt tesz ki, és 14 polgármesterük van. "A jobboldal 

szétrombolásának folyamatában résztvevő személyek kérik a lemondásom, akik korában is be 

akarták olvasztani az MPP-t az RMDSZ-be, és teljesen meg akarták semmisíteni a jobboldalt, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117374-harminc-eves-alom-valt-valora-magyar-helysegnevtablat-helyeztek-ki-maramarosszigeten
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117374-harminc-eves-alom-valt-valora-magyar-helysegnevtablat-helyeztek-ki-maramarosszigeten
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117379-frissitve-nyilt-levelben-szolitottak-fel-lemondasra-mezei-janos-mpp-elnokot
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28059&mezei_nem_mond_le_es_szerinte_szasz_jenonek_semmi_koze_ahhoz_ami_most_az_mppben_tortenik
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28059&mezei_nem_mond_le_es_szerinte_szasz_jenonek_semmi_koze_ahhoz_ami_most_az_mppben_tortenik
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ezzel fel akarták számolni a választás szabadságát, alternatíváját. A pénz és a pozíciók gyarló 

kaparása oda vezet, hogy a tisztességen, becsületen és bajtársiasságon felülkerekedik, ez 

ütötte fel a fejét a pártban, és fel akarják számolni a jobboldalt az én elnökségem 

megszakításával" - állítja a pártelnök. Mezei megemlítette, hogy Biró Zsoltot is azért váltották 

le, mert letért arról az útról, amit az MPP magának kitűzött.  

 

Biró Zsolt tudni véli, kik lennének a következők, akiket kizárnának az MPP-ből 
2019. október 9. – szekelyhon.ro 

Utalva a huszonkét köztiszteletnek örvendő MPP-s által aláírt levélre, illetve a Gálfi Árpád 

székelyudvarhelyi polgármester egy nappal korábban történt kizárására, Biró Zsolt utódja, 

Mezei János kirekesztő politikájának kártékonyságára hívta fel a figyelmet. A Magyar Polgári 

Párt volt elnöke azt is elmondta, hogy tudomása szerint Rákossy Botond, az alapszabályzat 

betartásának és a székelyudvarhelyi áldatlan helyzet rendezésének követelője lesz a következő 

kitessékelt. A párt Hargita megyei elnökét pedig Biró követi Mezei feketelistáján, értesült az 

érintett. „Szenvedhet valaki üldözési mániában, vagy lehetnek kisebbségi komplexusai, 

azonban még így sem megengedett az efféle viselkedési és kommunikálási stílus. Annál is 

inkább, mivel egy korábbi döntés szerint, amit Mezein kívül mindenki megszavazott, senkit 

nem zárunk ki az MPP soraiból” – nyomatékosította Biró Zsolt, aki szerint a polgáriak 

nagytöbbsége békét szeretne a párton belül 

 

A romániai zsidó közösség parlamenti képviselője is elítélte Csomortányi 
karlendítését  
2019. október 9. – transindex.ro, maszol.ro 

lviu Vexler, a Romániai Zsidó Közösségek Föderációjának parlamenti képviselője a Facebook-

oldalán közzétett állásfoglalásában ítélte el Csomortányi „Karlendítő” István nyilvánosságra 

került fényképét, amelyen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke náci karlendítéssel 

pózol. A parlamenti képviselő a Facebook-bejegyzésében kifejti: teljesen elfogadhatatlan, 

hogy egy politikus olyan jellegű gesztusokat tegyen, amelyeket a történelem legsötétebb 

korszakához lehet kapcsolni. Véleménye szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy a második 

világháború időszakának elképzelhetetlen szenvedéseiről szóló oktatásra mennyire szükség 

lenne Romániában.  

 

Trianoni ünnepnappá nyilvánítaná a kormánypárt június 4-ét  
2019. október 9. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Trianon napjává nyilvánítaná a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) június 4-ét, és az 

erről szóló tervezetet a szenátus napirendjére tűzték szerdán. „A törvénykezdeményezés 

negatívan befolyásolná a kisebbség–többség viszonyát, és az elutasítását kérjük” – jelentette 

ki Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. A tervezet értelmében június 4-én 

Romániában megünnepelné az első világháborút lezáró, és a történelmi Magyarország 

határait módosító trianoni szerződést, amely során Magyarország elvesztette területe 

kétharmadát, és a helyén több állam alakult. A kezdeményezés arra kötelezné többek között 

az önkormányzatokat, hogy tűzzék ki a román nemzeti lobogót.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/biro-zsolt-tudni-veli-kik-lennenek-a-kovetkezok-akiket-kizarnanak-az-mpp-bol
http://itthon.transindex.ro/?hir=57133
http://itthon.transindex.ro/?hir=57133
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117382-trianoni-unnepnappa-nyilvanitana-a-kormanypart-junius-4-et
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Brüsszelben „harcoltak” a székelyföldi megyék felzárkóztatásáért 
2019. október 9. – szekelyhon.ro,  

A fejletlen régióknak az elmúlt húsz évben tapasztalható, egyre erősödő leszakadását meg kell 

fordítani – hangzott el Brüsszelben a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és Hargita Megye 

Tanácsának társszervezésében zajló, Sikeres regionális fejlesztéspolitika 2021–2027 címmel 

szervezett szakmai konferencián. A rendezvényre a Régiók és Városok Európai Hete 

eseménysorozat részeként kedden került sor. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a 

város és a vidék közötti nagy különbségekre hívta fel a figyelmet, statisztikákkal szemléltetve, 

hogy a fejlett megyék még fejlettebbek, a szegény megyék pedig még szegényebbek lettek. A 

különböző régiók integrált területi fejlesztése elképzelhetetlen a helyi vezetőkkel való 

konzultáció nélkül, a döntésekbe be kell vonni a helyi önkormányzatokat, közösségeket – 

mutatott rá Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának tagja. 

 

Az RMDSZ támogatja a bizalmatlansági indítványt, de… 
2019. október 9. – Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor Aradon kijelentette: most először van esély, hogy a bizalmatlansági indítvány 

megkapja a szükséges szavazatszámot. Véleménye szerint ennek a kormánynak vége van, 

mint a tavalyi kolbásznak, másfél hónapnál hosszabb kormányzást már nem lát nekik. 

Kérdés, hogy ez most megtörténik-e és mi van utána? Szerinte legnagyobb esélye a Nemzeti 

Liberális Pártnak van a kormányalakításra, de jó eséllyel is kisebbségi kormány lesz. Azt 

mondták: készen állnak a kormányzásra, van miniszterelnök-jelöltjük az egyesztendős 

időszakra, amikor az ország ügyeit kell korrektül adminisztrálni. Nem kell, de nem is várják 

el, hogy egy évvel a választások előtt a feje tetejére állítsák az országot – fogalmazott. Az 

RMDSZ elnöke elmondta: politikai kormányzásra van szükség és meggyőződése, hogy egy 

ilyen kormány megkapná a parlamenttől a szükséges szavazatokat az érdemi munka 

elkezdéséhez. „Hosszabb távon az lenne az érdekünk, hogy 8-9 éves időszakot előrelátva, meg 

tudjunk értelmes terveket fogalmazni, mert 2020–2024 között nem lesz választási kampány, 

tehát lesz egy olyan 4 éves időszak, amikor építkezni lehet. Ilyen időszak régóta nem volt 

Románia számára.” 

 

Benyújtotta jelentkezését Kovács-Szécsi Attila a CSTIT elnöki tisztségére 
2019. október 9. – szekelyhon.ro 

Megpályázza a Csík Terület Ifjúsági Tanácsának (CSTIT) elnöki tisztségét Kovács-Szécsi 

Attila, a szervezet alelnöke. A küldöttgyűlést pénteken 19 órától tartják a Magtár 

konferenciatermében. Az elnökjelölt a szerdai sajtótájékoztatón bemutatta programját, 

amelyet #restartcstit néven kíván elindítani. Elmondta: meggyőződése, hogy a CSTIT újra a 

fiatalokkal kell szövetségre lépjen és mindenekelőtt a fiatalok érdekeit kell szem előtt 

tartania. „A jövőre nézve a CSTIT fontos feladatának tekintem fiataljaink képzését, látókörük 

kiszélesítését. Kiemelten fontos feladatnak tekintem a helyi ifjúsági szervezetek 

megerősítését, valamint meg kell erősítenünk a kapcsolatunkat a helyi önkormányzatokkal, a 

térségi RMDSZ-el, ezért is támogatjuk Borboly Csabát, az RMDSZ Csíki Területi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/brusszelben-bharcoltakr-a-szekelyfoldi-megyek-felzarkoztatasaert
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_rmdsz_tamogatja_a_bizalmatlansagi_inditvanyt_de.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/benyujtotta-jelentkezeset-kovacs-szecsi-attila-a-cstit-elnoki-tisztsegere)
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Szervezetének elnöki tisztsége betöltésére továbbra is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a CSTIT-

Csíki RMDSZ között továbbra is egy szoros partneri viszony kell működjön” – mondta 

Kovács-Szécsi Attila.  

 

Nem „felhőtlen” a szentgyörgyi önkormányzat és a védelmi minisztérium 
viszonya 
2019. október 9. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat évek óta eredménytelenül kéri a hadügyminisztérium 

tulajdonában lévő, a város területén található korábbi lőteret. A szaktárca nem hajlandó 

átadni a katonai létesítményt a városnak. Erről is egyeztettek a minisztérium illetékeseivel a 

városháza munkatársai a napokban. A találkozón a városvezetés felvetette, hogy a kapcsolat 

„nem felhőtlen”, például évek óta hiába kérik a lőteret, a városrendezési tervek elfogadását 

akadályozza a hadügy. Legutóbb a kormánytól azt a választ kapták, hogy a jelenlegi 

geopolitikai helyzetben, állambiztonsági okokból nem adhatják át a katonai létesítményt a 

városnak. A keddi találkozón a hadsereg vezérkari főnökségének hadműveleti vezetője úgy 

nyilatkozott, nyitott a párbeszédre és kifejtette, hogy a helyi közösséget támogató szellemben 

kívánnak a továbbiakban együttműködni az önkormányzattal.  

 

Tűzoltás és mentés után még egy kihívás: megindokolni a gyakorlat helyszínét 
2019. október 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Több mint húsz áldozatot követelő robbanást szimuláltak szerdán délután a csíkszeredai 

sörgyár udvarán a belügyminisztériumhoz és a védelmi minisztériumhoz tartozó egységek 

mentőgyakorlata során. A forgatókönyv szerint egy ammóniatartály robbant fel, amelynek 

következtében többen égési vagy egyéb sérülést szenvedtek. A Concordia 19 nevű 

hadgyakorlat részeként zajló akcióban többek között az áldozatok kimentése és ellátása, a tűz 

eloltása, illetve a vegyvédelem volt a cél. Daniel Nistor alezredes, a gyakorlat sajtófelelőse 

újságírói kérdésre válaszolva, hogy miért pont Hargita és Kovászna megyét választották 

helyszínül, azt mondta, a román hadsereg az egész ország területére mint egységre tekint, 

hadgyakorlatokat pedig máshol is végeztek és végeznek, így például Suceava vagy Konstanca 

megyékben, most pedig Hargita és Kovászna megyében.  

 

Látványosan szépül Kolozsvár és Erdély legjelentősebb műemléke 
2019. október 10. – Krónika 

Feszes tempót kell diktálni és tartani annak érdekében, hogy a vállalt határidőre, 2021 végére 

befejeződjenek az egy évvel ezelőtt elkezdődött nagyszabású felújítási munkálatok a 

kolozsvári Szent Mihály-templomnál; nemrég többek között erre való tekintettel kellett 

bezárni a hívek előtt az istenházát. A szakemberek lapunknak elmondták, jelentős szakmai 

kihívást jelent számukra Erdély egyik legjelentősebb műemlék épületének külső és belső 

restaurálása. Az eddigi munkálatok során a külső kőfaragványoknál és a belső boltozatnál is 

rosszabb állapotokat találtak, mint amire számítottak. Ugyanakkor kellemes meglepetésben 

is részük volt: a déli homlokzaton egy napóra lenyomata, a belső falfelületen, a nyugati 

bejárat közelében kisebb falképtöredékek kerültek elő. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-bfelhotlenr-a-szentgyorgyi-onkormanyzat-es-a-hadugy-viszonya
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tuzoltas-es-mentes-utan-meg-egy-kihivas-megindokolni-a-gyakorlat-helyszinet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 10. 
6 

 

Tőkés megorrolt a Sapientia vendégére 
2019. október 10. – Krónika 

„Szomorúan veszem tudomásul, hogy az erdélyi magyar világunkban kezdünk kicsit 

átpolitizálódni. Ha egy ünnepi beszéd egyszerű poénja politikai töltetet kap, vagy egyenesen 

kampánycélzatot olvasnak ki belőle, akkor én azt roppant sajnálom, és félreértésnek 

gondolom” – mondta el a Krónika megkeresésére Tonk Márton. A Sapientia kolozsvári 

karának dékánját, szenátusának elnökét arra reagáltatták, hogy Tőkés László volt európai 

parlamenti képviselő nyilatkozatot adott ki az Erdélyi Magyar Tudományegyetem múlt heti 

jubileumi rendezvénye kapcsán. A közleményben a volt püspök többek között azt 

nehezményezte, hogy meghívták, és „leplezetlen kampányolási célzattal még szóhoz is 

juttatták” Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt. A volt püspökként a Sapientia alapítójának 

számító  Tőkés visszataszítónak nevezte a módot, ahogy Tonk Márton dékán a pártelnököt 

felkonferálta. „Míg a BBTE román tagozatának évnyitóját Románia jelenlegi államelnöke, 

Klaus Johannis tisztelte meg jelenlétével, addig a Sapientia EMTE ünnepségét az ország 

következő államfője, Kelemen Hunor tiszteli meg ünnepi beszédével” – hangzott a dékán 

méltatása. 

 

Florea önkényesen elköltöztetné a román szoborcsoportot 
2019. október 10. – Krónika 

A román–magyar viszony „megmérgezési” kísérletét látja az RMDSZ Dorin Florea legújabb 

kezdeményezésében, amely szerint a marosvásárhelyi polgármester nem a központban, 

hanem a vár bejáratához helyezné el a román Erdélyi Iskola négy kiemelkedő személyisége 

alkotta szoborcsoportot. 

 

Nincs román igény magyar szavazatokra 
2019. október 10. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ 

A bukaresti íratlan politikai szabály szerint a nagyobb és kisebb pártok a románok 

szavazatain osztozkodnak, azokat próbálják megszerezni, az RMDSZ pedig egyenlő a magyar 

voksolókkal, pont. Eddig egyetlen román vezető politikus, a mostanában zavaros vizeken 

evező Traian Băsescu ismerte fel azt, hogy a magyaroknak szóló közvetlen üzenetekkel, a 

magyarlakta területeket pozitívan érintő kormányzati támogatásokkal és a magyar–román 

államközi viszony normalizálásával könnyedén lehet voksokat gyűjteni székely megyékből is. 

De azóta helyreállt a rend. A novemberi megméretésre készülők közül egyetlen esélyes 

államfőjelölt sem igyekszik kampányszerűen magyar szavazatokat szerezni”. 
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Beszélgetés Fazakas Miklóssal, az RMGE Maros mezőgazdasági érdekvédelmi 
szervezet elnökével 
2019. október 10. – Krónika 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete (RMGE Maros) Erdély 

viszonylatában is kiemelkedő érdekvédelmi munkát végez. Felnőttképző tanfolyamjait több 

ezer gazda végezte el, gazdakörei számos településen gazdaszövetkezetet működtet. Fazakas 

Miklós nyárádkarácsoni zöldségtermesztő agrárvállalkozóval, a szervezet elnökével 

beszélgettek. 

 

Ismét tárgyalna a Most-Híd az MKP-val 
2019. október 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A vegyespárt ma előbb elárulta, hogy nem kér az Összefogás által felkínált együttműködésből, 

majd kevéssel ezután jelezték, újra tárgyalnának az MKP-val, amellyel korábban nem tudtak 

megegyezni. „A Híd Országos Tanácsa a koalícióra és a koalícióról szóló tárgyalásokon 

megfogalmazott feltételekre mondott nemet. Az erős érdekképviselet biztosítása érdekében 

folytatott együttgondolkodás azonban folytatódott. Ebben a pillanatban ennek két lehetséges 

módja van, a Híd elnöke ezeket az elmúlt napokban vázolta" - áll a Most-Híd 

közleményében.” 

 

A Most-Híd országos elnöksége elutasította az Összefogás pénteki ajánlatát 
2019. október 9. – Ma7.sk, bumm.sk 

Bugár Béla Tablet.tv-nek tett meglepő nyilatkozata után a párt szóvivője közölte, a Most-Híd 

elutasítja az Összefogás Mozgalom múlt hét pénteken előterjesztett ajánlatát. A Most-Híd 

országos elnöksége úgy döntött, elutasítja az Összefogás Mozgalom által pénteken 

előterjesztett javaslatot. Mint arról lapunk is beszámolt, a korábbi elutasítás ellenére az 

Összefogás végül is tárgyalóasztalhoz ült a vegyespárttal. A Mozgalom javaslata a következő 

volt: A Most-Híd, ahogy a többi magyar párt is, induljon a magyar együttműködéshez keretet 

biztosító Összefogás választási pártként működő listáján, valamint kérték, hogy a már 

"elhasználódott" politikai személyiségek ne legyenek rajta a listán. 

 

Az MKP és az Összefogás is reagált Bugár szavaira 
2019. október 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A Most-Híd nem indul koalícióban az MKP-val a parlamenti választáson, de még nincs 

teljesen elvetve az a gondolat sem, hogy együtt indul a két párt, például választási párt 

létrehozásával – jelentette ki a Tablet.tv politikai vitaműsorában Bugár Béla, a Most-Híd 

elnöke. A ma7.sk kikérte a magyar politikai erők véleményét Bugár kijelentései kapcsán. 

Bugár Béla felvetése kapcsán, azaz, hogy a Most-Híd és az MKP jelöltjei közösen, egy 

harmadik listán indulnának, megkerestük Králik Róbertet, az MKP sajtótitkárát. Králik 

elmondta, a választási lista leadásának határidejéig még van mód politikai tárgyalások 

lefolytatására. 
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Bugár: nem kizárt egy választási párt létrehozása az MKP-val 
2019. október 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Most-Híd nem indul koalícióban az MKP-val a parlamenti választáson, de még nincs 

teljesen elvetve az a gondolat sem, hogy együtt indul a két párt, például választási párt 

létrehozásával, mint annak idején az SDK – jelentette ki a Tablet.tv politikai vitaműsorában 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. Arra a felvetésre, hogy nincs elég magyar választó ahhoz, 

hogy két kisebbségi párt is bejusson a parlamentbe, Bugár azt válaszolta, két út van a Most-

Híd előtt. Az első, hogy egyedül indul és megpróbál más kisebbségeket is megszólítani, 

valamint a szlovák választókat is. Megegyezést kötöttünk néhány roma vezetővel, a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetséggel és független személyekkel is. Nagyon aktívak a ruszin 

tagjaink. Ha minden egyes párttag elvégzi a munkáját, a miniszterek és az államtitkárok, a 

parlamenti képviselők, a polgármestereink, akkor magunk is átlépjük az öt százalékos 

küszöböt.” 

 

Tárgyalóasztalhoz ül a Magyar Fórum, az MKP és az Összefogás is 
2019. október 9. – Új Szó 

Holnap délután a parlamenti választás előtti együttműködésről tárgyal Pozsonyban több 

magyar párt és mozgalom. Az eseményen részt vesz a házigazda Simon Zsolt vezette Magyar 

Fórum, az MKP, az Összefogás mozgalom, de az Új Egység mozgalom, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala, a Csemadok és a Via Nova képviselői is meghívót kaptak. Az egyeztetés annak a 

tárgyalássorozatnak a következő állomása, amelyet első alkalommal szeptember 26-án az 

MKP székházában tartottak és amelyre a Hidat nem hívták meg. 

 

Deli Andor: Fel kell gyorsítani Szerbia uniós csatlakozását 
2019. október 9. – Pannon RTV 

Deli Andor vajdasági származású EP-képviselő Brüsszelből nyilatkozott a Pannon 

Televíziónak. Október 23-án választják meg az új Európai Bizottságot Strasbourgban. 

Trócsányi László után Magyarország Várhelyi Olivért jelölte szomszédságpolitikai és bővítési 

biztosnak. Várhatóan a jövő héten lesznek az erre vonatkozó meghallgatások. Deli Andor 

vajdasági származású EP-képviselő a Közügyeknek erről és Szerbia csatlakozási folyamatáról 

is beszélt. 

 

Vajdaság 34 középiskolájába juttat el tankönyveket az MNT 
2019. október 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Új segédtankönyveket biztosított a szerb, mint nem anyanyelv tantárgy tanításához a Magyar 

Nemzeti Tanács Vajdaság 34 középiskolájának, adta hírül a Pannon RTV. Az új kiadványok 

nemcsak a diákok igényeihez igazodnak, hanem az államilag előlátott új tantervhez is. A 

kötetet ma az Adai Műszaki Iskola diákjai is megkapták. A tavaly elkészült, idén pedig a 
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tavalyi sikerből fakadóan újranyomtatott segédtankönyveket szerdán délelőtt osztották szét 

az Adai Műszaki Iskolában. 

 

Az 1944-es bombázás áldozataira emlékeztek Beregszászban 
2019. október 9. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

Az 1944-es szovjet bombázás közel kétszázötven áldozatára emlékeztek Beregszászban 

október 9-én. Magyarország Beregszászi Konzulátusának szervezésében a helyi köztemető 

honvédparcellájában rótták le kegyeletüket a részt vevők, majd a Pro Cultura Subcarpathica 

(PCS) szervezésében a városi vonatállomás előtt elhelyezett emléktáblánál tisztelegtek az 

áldozatok előtt. A megemlékezést dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora, a PCS elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy emlékeznünk kell, 

milyen károkat okozott városunkban az esztelen háború, amelyet leginkább a civilek, 

gyerekek és öregek, azaz az ártatlan nép sínylett meg. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek a felsőfokú szakképzés diákjai 
2019. október 9. – karpatalja.ma 

Megható műsorral emlékeztek meg az aradi vértanúkról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének diákjai október 7–én. A nemzeti 

gyásznap alkalmából a főiskola átriumában gyűlt össze az intézmény diák- és tanári kara, 

ahol a Himnusz eléneklése után elsőként Gerendely Béla történelemtanár a mártírhalált halt 

tisztek kivégzésének és utolsó perceinek részleteit ismertette a jelenlévőkkel. 

 

Idegenvezetői képzés indult a Rákóczi-főiskolán 
2019. október 9. – karpatalja.ma  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

közös szervezésében, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal szakmai 

támogatásával idegenvezető képzés indult 26 fő számára 2019. október 4-től, 360 órában, 

péntek-szombatonként. A képzés támogatói a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

Együttműködésének Fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

Koordinálásáért Felelős Miniszteri Biztos közbenjárásával a Magyar Kormány, 

Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 

 

„S akkor jött a Tenkes kapitánya…” 
2019. október  9. – Népújság  

Október 2-án Lendván, Kárpát-medencei turnéjának hatodik állomásán teltház előtt mutatta 

be a Magyar Nemzeti Táncszínház A Tenkes kapitánya című táncjátékot a Magyarság Háza és 

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében. A II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
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keretében rendezett előadást, az azonos című történelmi kalandfilm táncszínházi változatát 

itthonról és a szomszédos zalai-vasi területekről is sokan megtekintették. A Tenkes kapitánya 

című filmsorozat meghatározó szerepet töltött be a magyar televíziózás történetében. Az 

1964-ben készült fekete-fehér film mint a Magyar Televízió első sorozata annak idején 

rendkívül népszerű volt – olvashatjuk az egyik visszatekintésben. 

 

Gyere a Muravidékre! 
2019. október 9. – Népújság  

A gyerekek nagy érdeklődéssel vették kezükbe a múlt heti bemutatón a még szinte 

nyomdafriss Gyere velem a Muravidékre! című színes könyvecskét, melyből  megismerhetik a 

vidéket és egyben szórakozva tanulhatnak is. A muravidéki magyar közösség gondozásában 

megjelent új gyermekkiadványt turisztikai és egyben honismereti céllal jelentették meg a 

Gyermekhéten. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2019. október 10. – Kossuth Rádió 

 

Kizárások, nyílt levelek! Mi történik a Magyar Polgári Pártban? Szeptember közepén az 

borzolta a kedélyeket, hogy kizárták a pártból a szervezet Hargita megyei elnökét és a 

székelyudvarhelyi polgármestert. A kedden közzétett nyílt levél pedig, melynek aláírói többek 

között  a párt két parlamenti képviselője: Bíró Zsolt és Kulcsár-Terza József, Pethő István 

választmányi elnök, valamint a Kovászna és Hargita megyei szervezet elnökei, felszólították a 

párt elnökét, Mezei Jánost a lemondásra. A párt korábbi elnöke, Bíró Zsolt azt is tudni véli, 

kik lesznek a következők, akiket az MPP-ből kizárnak.  

  

A máramarosszigeti magyar közösség harminc éves álma vált valóra kedden: a román–ukrán 

határon, a Tisza bal partján fekvő város bejáratánál lévő helységnévtáblákra felkerült a 

magyar felirat. A román kommunista rendszer 1989-es megdöntése óta minden ciklusban 

megpróbálkozott a magyar érdekvédelem a kétnyelvű feliratok kihelyezésével, de eddig 

ellenállásba ütköztek.  

  

A Katolikus Karitász újabb adománnyal támogatta a kárpátaljai magyar családokat. A 

segélyszervezet két évvel ezelőtt indította a Kerékpárokat Kárpátaljára elnevezésű 
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programját. A karitász legutóbb 30 darab kerékpárt ajándékozott a benei római katolikus 

közösségnek, amelynek tagjai személyesen kerekeztek át a bringákkal a határon. A bicikliket a 

Katolikus Karitász németországi jószolgálati nagykövete, Klaus Höhn gyűjtötte. A Katolikus 

Karitász eddig három alkalommal, összesen mintegy 150 kerékpárral segítette a beregszászi, 

gyertyánligeti és viski diákokat.  

  

Javában zajlik, és ahogy közeledik a hétvége egyre nagyobbra duzzad a Feketetói 

vásár.  Ebben az időszakban a Nagyvárad - Kolozsvár országúton hosszú gépkocsisorra, 

dugóra lehet számítani Feketetó környékén, de ez aligha riasztja el azokat, akiknek október 

második hétvégéje jó előre be van karikázva a naptárban, és ha törik, ha szakad, indulnak a 

vásárba, ahol mindent lehet kapni.  

  

Szenczi Molnár Albert szobrának megkoszorúzásával kezdetét vette a zsoltárfordító tudós 

nyelvészről elnevezett kulturális rendezvénysorozat, a Szenczi Molnár Albert Napok 50. 

évfolyama. Amikor a hatvanas évek végén a Pozsony melletti Szenc magyar lakossága vissza 

akarta hozni a köztudatba Szenczi Molnár Albert emlékezetét, meg kellett küzdeniük a 

hatalommal, de nem adták fel, emlékeztetett Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. 

  

Több, mint kétszázezer hívővel, Trianon előtt a Békés-Bánát Református Egyházmegye volt a 

legnagyobb magyarországi egyházmegye. Az első világháborút lezáró békediktátum után 

három országban öt egyházmegyére szakadt. Hat éve ezek évente egyszer találkoznak, újra 

összekötve a politikai döntés által elvágott szálakat. A legutóbbi találkozó a Temesvári 

Egyházmegye szervezésében, a hétvégén Lugoson volt.  

  

  

  

 


