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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a Tenkes kapitánya az igaz ügyért folytatott magyar küzdelmeket idézi 
fel 
2019. október 10. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Webrádió 

A Tenkes kapitánya egy olyan kor emlékét idézi fel, amely a magyar történelem sok más 

epizódjához hasonlóan nem az eredményétől vált dicsőségessé, hanem attól, hogy igaz ügyért 

folyt – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szerda este Bécsben a zenés, táncos színpadi mű bemutatóján. „A többi 

nemzettel együtt építsük tovább azt az Európát, amelyért a kuruc harcosok életüket áldozták” 

– buzdított az államtitkár előadásában. Potápi Árpád János, az MTI-nek nyilatkozva azt 

mondta: a magyarságot láthatatlan kötelék fűzi össze; vannak ugyanis olyan mondatok, 

versek és dallamok, amelyek „lélekben együtt találnak minket”; ilyen a Rákóczi-nóta vagy a 

Tenkes kapitányának története. Hozzátette: a történelmi filmneknek, a zenés, táncos 

daraboknak a legfontosabb célja a hazafias nevelés és a gyermekek nemzeti identitásának 

megerősítése. 

 

Külhoni magyar gyermekegészségügyi szakembereket képeznek Budapesten 
2019. október 10. – MTI, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, OrientPress, Pannon RTV, 

M1, Hír Tv 

Háromnapos szakmai képzés kezdődött több mint ötven külhoni magyar gyermek-

egészségügyi prevenciós szakember számára csütörtökön Budapesten. A külhoni magyar 

gyerekek éve és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében megvalósuló esemény 

megnyitóján Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

azt mondta: harmadszor rendezik meg a szakmai képzést, amelyen idén harminc erdélyi, 

huszonegy vajdasági és egy felvidéki szakember vesz részt. A családok támogatása – mutatott 

rá – szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai célokhoz, ezért is indították el három éve a 

határon túli gyermek-egészségügyi prevenciós szakemberek számára szóló képzést. 

 

Átment a parlamenten a bizalmatlansági indítvány, megbukott a Dăncilă-
kabinet 
2019. október 10 – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Megszavazta csütörtökön két házának együttes ülésén a bukaresti parlament az ellenzék 

bizalmatlansági indítványát, ezáltal megbukott a Viorica Dăncilă vezette szociáldemokrata 

kormány. Az ellenzék kezdeményezését 238 képviselő és szenátor szavazta meg, a 

kormánybukáshoz 233 is elegendő lett volna. Összesen 399 képviselő és szenátor volt jelen az 

ülésen, 245-en adták le a szavazatukat, három voksot érvénytelenítettek. A honatyák titkosan, 

golyók segítségével szavaztak. A törvényhozás döntése nyomán a Dăncilă-kabinet a következő 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/10/10/potapi-a-tenkes-kapitanya-az-igaz-ugyert-folytatott-magyar-kuzdelmeket-idezi-fel
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/10/10/potapi-a-tenkes-kapitanya-az-igaz-ugyert-folytatott-magyar-kuzdelmeket-idezi-fel
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időszakban ügyvivőként, korlátozott jogkörökkel fogja vezetni az országot. Klaus Johannis 

államfőnek ugyanakkor konzultációra kell hívnia a parlamenti pártokat, és javaslatot kell 

tennie új miniszterelnökre. A kormányfőjelöltnek tíz nappal a megbízatása átvételét követően 

bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben. 

 

Kelemen Hunor a bizalmatlansági indítvány vitáján: ez a kormány „lemerült”  
2019. október 10 – maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro 

A politika egyszerű, de mi, politikusok túlbonyolítjuk – mondta kelemen Hunor RMSZ-elnök 

a bizalmatlansági indítvány csütörtöki vitáján a parlamentben. „A jelenlegi kormánynak 

nincs már ereje, üzemanyaga a további kormányzáshoz. Lemerült, hiába próbáltuk mi két és 

fél éven keresztül feltölteni, ha az energiát rossz célokra használták” – fogalmazott. Kelemen 

szerint az ALDE kilépése után a koalícióból, megváltozott a politikai összetétele a 

kormánynak, amelynek nincs többsége a parlamentben, ráadásul a parlament nem 

hitelesítette ezt a új kormányt. „Egy és fél hónapja mélyül a politikai válság, az ország 

előnytelen feltételekkel vesz fel hiteleket, abból működik, a kölcsönöket nem fejlesztésre, 

hanem túlélésre fordítják – sorolta. – Új kormányra van szükség az ország minden lakosának 

érdekében, ezért megszavazzuk az indítványt.”  

 

Kelemen Hunor a kormány bukása után: az államfőnek nem szabad húznia az 
időt 
2019. október 10 – maszol.ro,  

Az államfőnek nem szabad húznia az időt, mielőbb el kell kezdenie a konzultációt a 

parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról és mielőtt új miniszterelnök-jelöltet kell 

javasolnia – jelentette ki a Maszolnak a Dăncilă-kormányt megbuktató csütörtöki parlamenti 

szavazás után Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, nem lepte meg, hogy sikeres volt 

az ellenzék bizalmatlansági indítványa. „237-en írták alá a bizalmatlansági indítványt, és 

gondolom, hogy aki aláírta, az eljött, és megszavazta” – magyarázta. A politikus szerint 

miután az ALDE kilépett a koalícióból, és a PSD-nek egyedül már nem volt parlamenti 

többsége, a kormánynak már csak napjai voltak hátra. „Csak az volt kérdéses, hogy most 

bukik meg a kabinet, vagy néhány hét múlva” – tette hozzá.  

 

Kormányalakítás: a PNL-vel konzultál elsőként az államfő  
2019. október 10 – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló,  

Kormányalakítási tárgyalásokra hívja Klaus Johannis államfő a parlamenti pártok képviselőit 

péntekre, miután a parlament elfogadta csütörtökön a Dăncilă-kormány megbuktatását célzó 

bizalmatlansági indítványt. A megszabott ütemterv szerint pénteken 11 órától a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL), 11.30-tól a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), 12 órától a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 12.30-tól a Népi Mozgalom Párt (PMP), 

13 órától a Pro Europa parlamenti csoport, 13.30-tól a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 

(ALDE), 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja, 14.30-tól pedig a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) küldöttségét fogadja az elnök a Cotroceni-palotában.  
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Intolerancia: eltüntették a magyar feliratot a máramarosszigeti 
helységnévtáblákról  
2019. október 10 – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Október 8-án tették ki a Máramarosszigetet érintő három főútvonal mentén a 

helységnévtáblákra a város magyar elnevezését, de a csütörtökre virradó éjjel mindháromról 

lekaparták a betűket. A helyi RMDSZ-szervezet vezetői feljelentést tesznek ismeretlen tettes 

ellen. Harminc éves álma vált valóra a máramarosszigeti magyarságnak azzal, hogy kedden 

végre kihelyezték a város három bejáratánál a magyar helységnévtáblákat – nyilatkozta a 

Maszolnak szerdán Béres István László, a történelmi Máramaros területi RMDSZ-szervezet 

elnöke. Csütörtökre bebizonyosodott, hogy a románok és magyarok mellett elenyésző 

számban ukránok, romák és németek által is lakott Szigeten sokkal nagyobb az intolerancia, 

mert a magyar feliratokat lekaparták. A vandalizmusra egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, 

és azt megerősítette érdeklődésünkre Béres István László is.  

 

Újra elnöki kegyelmet kérnek a terrorper elítéltjeinek 
2019. október 10 – szekelyhon.ro,  

Beadványban kérik ismét Klaus Johannis államfőt, hogy elemezze újra a székely terrorperben 

elítéltek ügyét, és részesítse őket elnöki kegyelemben. Fejér László Ödön háromszéki RMDSZ 

szenátor és Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kedden küldték el a 

beadványt az államfőnek. Fejér László Ödön elmondta, arra számítanak, hogy az államfő első 

mandátumának végén, az ügy alapos elemzése után elnöki kegyelemben részesíti Beke Istvánt 

és Szőcs Zoltánt. Tavaly több magyar parlamenti képviselő továbbította Johannisnak a 

citizengo.org/hu oldalon összegyűjtött több mint tízezer civil támogatói aláírást, kérve, hogy 

tegyen lépéseket a Beke-Szőcs-ügyben hozott jogerős ítélet érvénytelenítése érdekében. Akkor 

azt a választ kapták, hogy ez nem tartozik az elnök hatáskörébe. A szenátor felidézte, hogy az 

év elején Lomnici Zoltánnal audienciát kértek az államelnöktől, hogy fenntartsák a kegyelmi 

kérvényt, azonban azt a választ kapták, hogy Klaus Johannis zsúfolt programja miatt nem 

tudja fogadni őket, és azt javasolták, hogy az elítéltek személyesen kérjenek kegyelmet. 

 

Román szoborcsoporttal „őriztetné” Florea a marosvásárhelyi várat 
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. A románság 19–20. századi négy képviselőjével, az Erdély és 

Románia egyesüléséért küzdő Petru Maiorral, Samuil Micuval, Gheorghe Șincai-jal és Ion 

Budai Deleanuval „őriztetné” a Borsos Tamás által a 17. század első felében épített 

marosvásárhelyi várat Dorin Florea polgármester. Az Erdélyi Iskola (Școala Ardeleană) 

szoborcsoportja „őrzi” majd a marosvásárhelyi várat! című közleményből megtudhatjuk, a 

polgármesteri hivatal elindította a városrendezési engedély megszerzésének folyamatát a 

négyek szobrának felállítása érdekében. 
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Indul az Örökségünk őrei – fogadj örökbe egy műemléket! országos vetélkedő 
új évada 
2019. október 10 – Krónika, szekelyhon.ro,  

Nagyobbra és színesebbre tervezik az Örökségünk őrei – fogadj örökbe egy műemléket! 

országos örökségvédelmi verseny új évadát, amelyre október 18-ig jelentkezhetnek a 

középiskolások. „Az Örökségünk őrei mozgalom olyan generációkat nevel 2012 óta, amely 

nélkülözhetetlennek tartja épített örökségünk megbecsülését, és amely nem csak 

nyilatkozatokban, hanem tettekben is hozzájárul annak védelméhez. A diákok évről évre 

bebizonyítják, hogy fontos számukra erdélyi kincseink védelme, ezeknek népszerűsítése, 

újjáélesztése, funkcióinak továbbgondolása” – fogalmazott Hegedüs Csilla, a verseny 

ötletgazdája, az RMDSZ ügyvezető alelnöke. Hozzátette, akkor van jövőnk Erdélyben, ha a 

fiatalok hisznek abban, hogy övék itt a tér. 

 

FK Csíkszereda: még vissza sem jelzett az MLSZ az avatóünnepségre küldött 
meghívójukra 
2019. október 10 – szekelyhon.ro,  

Magyar állami támogatással épült a csíkszeredai stadion esti világítása, az avatóünnepségen 

mégsem a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) képviselője vágta át a piros-fekete szalagot, 

hanem Csíkszereda polgármestere, a Bethlen Gábor Alapkezelő elnöke és a Román 

Labdarúgó-szövetség elnöke. „Mi a Román Labdarúgó-szövetség vezetőségével nem vagyunk 

rossz viszonyban. Sőt, jóban vagyunk, mert sok akadémistánk van a különböző román 

utánpótlás-válogatottakban. Így tehát értelemszerű és természetes, hogy a szövetség ellátogat 

a partnerklubok eseményeire. Én egyébként az éjszakai világítás beüzemelésének avatójára 

szóló meghívót egy héttel hamarabb küldtem el a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, mint a 

románnak, de vissza se jeleztek. Az eredeti tervek szerint a két szövetség képviselője avatta 

volna fel a létesítményt – nyilatkozta Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda labdarúgóklub 

elnöke.  

 

Összefogtak az unitáriusok a betlenszentmiklósi templomért 
2019. október 10. – Bihari Napló 

Már a felújítást tervezik a Fehér megyei Betlenszentmiklóson, ahol október második napján 

leégett a 15. századi unitárius templom tornya. Vasárnap istentiszteletet is tartottak a 

megrongálódott épületben, az unitárius közösség egy emberként mozdult meg a károk 

enyhítéséért. 

 

Székelyföld értékeit mutatják fel 
2019. október 10. – szekelyhon.ro 

Tíz napon át ünnepel Székelyföld a tizedik alkalommal megszervezett Székelyföld Napokon. A 

rendezvénysorozat csütörtökön rajtolt különböző kulturális programokkal, kiállításokkal és 

mezőgazdasági kerekasztal-beszélgetéssel. Az esemény jelentőségéről és a programokról 
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sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők csütörtökön a csíkszeredai megyeháza 

galériájában. 

 

Ősszel sem tudnak jönni Székelyföldre a gyermekmentők 
2019. október 10. – szekelyhon.ro 

Bürokratikus okokra hivatkozva lemondja az októberre tervezett székelyföldi útját is a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportja – írja közleményében a 

szervezet. Mint a közlemény fogalmaz, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 

sajnos elkeveredett a romániai egészségügyi jogszabályok útvesztőjében, így az úthoz 

szükséges engedélyek nem készültek el időben.  „Mi voltunk az ügyetlenek. A szükséges 

engedélyek miatt elutaztunk Bukarestbe, hogy legalább megtanuljuk az ottani rendszert.  

Azzal az ígérettel távoztunk Bukarestből, hogy ha az összes előírást betartjuk, akkor orvosaink 

meg fogják kapni a Román Orvosi Kamara által kiadandó ideiglenes működési engedélyt – 

idézi a közlemény Edvi Pétert, az NGYSZ vezetőjét. 

 

Simon Csaba MPP-alelnök szerint félretájékoztatták a Mezei lemondását 
követelők 
2019. október 10. – Krónika, transindex.ro 

Simon Csaba, a Magyar Polgári Párt (MPP) országos alelnöke azt állítja, nem írta alá azt a 

nyílt levelet, amelyben az alakulat vezetőinek egy csoportja Mezei János pártelnök 

lemondását követeli. „A nyílt levél szerkesztői és nyilvánosságra hozói félretájékoztattak 

engem annak szándékáról, és így jogtalanul használták fel személyemet annak 

megerősítésére” – közölte Simon Csaba. Az MPP alelnöke hozzátette, továbbra is támogat 

minden olyan szándékot, amely hozzájárul az alakulaton belüli konfliktusok megoldásához. 

Ennek azonban szerinte nem a nyilvánosság előtt, hanem a párt berkein belül kell történjen 

 

Simon Zsolt: a Híd csak megosztani akarja a kialakulóban lévő egységes magyar 
képviseletet 
2019. október 10. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Azzal az ajánlattal, melyet a Híd az MKP felé tett a héten, csak megosztani akarja a 

kialakulóban lévő egységes magyar képviseletet - jelentette ki Simon Zsolt, a Magyar Fórum 

elnöke azt követően, hogy pártja ma a közös magyar lista lehetőségeiről tárgyalt az MKP, az 

Összefogás mozgalom és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala képviselőivel. Simon Zsolt, a 

Magyar Fórum elnöke a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, a korábbi találkozóhoz 

képest előrelépés történt, hiszen a magyar érdekképviselet biztosításán túl arról is 

megegyeztek, hogy Szlovákiának kormányváltásra van szüksége, valamint hogy sem a 

Kotleba-féle szélsőséges Mi Szlovákiánk Néppárttal, sem a Harabin vezette Haza párttal nem 

kívánnak együttműködni. 
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https://ma7.sk/kozelet/a-magyar-forum-es-az-osszefogas-megegyezett-az-mkp-lepesere-varnak
https://ma7.sk/kozelet/a-magyar-forum-es-az-osszefogas-megegyezett-az-mkp-lepesere-varnak
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Jövő héten kilencedszer Önkormányzati Szabadegyetem 
2019. október 10. – MTI, Ma7.sk, Körkép 

Kilencedik alkalommal rendezi meg Önkormányzati Szabadegyetemét október 17 – 19-én a 

csallóközi Nagymegyeren a Pro Civis Polgári Társulás. A dél-szlovákiai magyarlakta régiók 

választott önkormányzati, valamint megyei tisztségviselői és képviselői több tematikus 

panelbeszélgetést-vitát felölelő találkozója lehetőséget teremt a kapcsolatépítésre, a kötetlen 

beszélgetésekre, tapasztalatcserére, de arra is, hogy régióink legnagyobb problémáiról és a 

lehetséges megoldási módokról a legilletékesebbek formáljanak véleményt. 

 

„Meglepetés az elismerés” 
2019. október 11. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Tegnap délben Zentán, a városházán Czegledi Rudolf polgármester ünnepélyesen átadta a 

zentai Takács családnak a Példamutató Nagycsalád díjat, és gratulált a szülőknek a négy 

gyermek vállalásához, a példás neveléshez és a közösségben vállalt szerepükhöz. A fogadáson 

a család minden tagja jelen volt, Kornél, az édesapa, Szilvia, az édesanya, valamint a 

gyermekek, a 12 éves Márton, a 9 éves Lili, a 6 éves Zsombor és a másfél éves Miklós. Az 

eseményen Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja is 

részt vett a díjátadón, és ő is gratulált az egész családnak. 

 

Emléktábla az 1944/45-ös áldozatoknak 
2019. október 10. – Magyar Szó    

Felszerelték a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar folyosóján, az egykori 

Sárgaházban azt az emléktáblát, amelyet az ebben az épületben 1944/1945-ben megkínzott és 

kivégzett, ártatlan áldozatok emlékére, a vérengzések 75. évfordulója alkalmából állíttatott 

Szabadka Város Kegyeleti Bizottsága. A három – szerb, magyar és horvát – nyelvű tábla 

avatására e hó 17-én, csütörtökön kerül sor. A felállítást a budapesti Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944–45. Alapítvány finanszírozta. 

 

A Katolikus Karitász bicikliket vitt rászoruló kárpátaljaiaknak 
2019. október 10. – MTI, hirado.hu, Mandinder  

Kerékpárokat vitt rászoruló kárpátaljaiaknak a Katolikus Karitász - mondta el Écsy Gábor, a 

szervezet országos igazgatója az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, 

Magyarország! közös műsorában szerdán. Écsy Gábor elmondta: idén személyesen bicikliztek 

át a határon az adományokkal, mert annyira nehézkes az ügyintézés, és az sem ritka, hogy 

útközben megfogyatkozik az adomány. A szervezet levélben fordul az ukrán elnökhöz, hogy 

segítse elő az ukrán szervek gördülékenyebb ügyintézését.  Legközelebb kályhákat és tüzelőt 

visznek a rászorulóknak - fűzte hozzá a Katolikus Karitász országos főigazgatója. Écsy Gábor 

elmondta: a közelmúltban 39 önkéntest díjaztak, akik évekig, évtizedekig dolgoztak a helyi 
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https://ma7.sk/tajaink/jovo-heten-kilencedszer-onkormanyzati-szabadegyetem
https://www.magyarszo.rs/hu/4115/vajdasag_zenta/209307/%E2%80%9EMeglepet%C3%A9s-az-elismer%C3%A9s%E2%80%9D.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4114/vajdasag_szabadka/209287/Eml%C3%A9kt%C3%A1bla-az-194445-%C3%B6s-%C3%A1ldozatoknak.htm
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/10/09/bicikliket-vitt-raszorulo-karpataljaiaknak-a-katolikus-karitasz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 11. 
7 

szervezeteknél. Az elismeréssel szeretnék felhívni a figyelmet az önkéntes munka 

fontosságára.  

 

„Elcsúszott a bombaszőnyeg” – a 75 évvel ezelőtti beregszászi légitámadás 
áldozataira emlékeztek 
2019. október 10. – Kárpátalja 

Az 1944. október 9-i tragikus légitámadásban elesett magyar honvédekről és civil 

áldozatokról emlékeztek meg Beregszász köztemetőjének honvéd parcellájánál, majd a város 

vasútállomásánál október 9-én délelőtt. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 10. –Kossuth Rádió  

 

Folytatódik az egyeztetés a magyar pártok, mozgalmak és civilek között a jövő februári 

parlamenti választásokra való felkészülésről. Mint ismeretes, mindenki egy magyar listát 

szorgalmaz - ez jelentené az esélyt arra, hogy a magyarok átlépik az 5 százalékos bejutási 

küszöböt a szlovák parlamentbe, ám abban még nincs egyezség, hogy melyik legyen az az egy 

magyar lista. Az Összefogás politikai mozgalom előkészítő bizottságának tagját, Mózes 

Szabolcsot .Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Ünnepeljük Székelyföldet felhívással indult a 10. Székelyföld Napok rendezvénysorozat, 

amely ma kezdődött a történelmi régió mai megyéiben - Hargita, Kovászna és Maros 

megyében. Több mint 70 település, mintegy 200 rendezvénnyel kapcsolódott be a tíznapos 

programba, amit a szekelyfold.ro honlapon részletesen is lehet tanulmányozni. Oláh-Gál 

Elvira összeállítása. 

 

Harminc évig vártak rá, másfél napig örülhettek a máramarosszigetiek a magyar 

helységnévtáblának. Szerdai adásunkban beszámoltunk arról, hogy október 8-án felszerelték 

Máramarossziget bejáratainál a helységnévtáblákra a város magyar elnevezését, de a 

csütörtökre virradó éjjel mindháromról lekaparták a betűket. A helyi RMDSZ-szervezet 

vezetői feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen. Pataky Lehel Zsolt tudósítása. 
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https://karpataljalap.net/2019/10/09/elcsuszott-bombaszonyeg-75-evvel-ezelotti-beregszaszi-legitamadas-aldozataira-emlekeztek
https://karpataljalap.net/2019/10/09/elcsuszott-bombaszonyeg-75-evvel-ezelotti-beregszaszi-legitamadas-aldozataira-emlekeztek
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-10_18-02-00&enddate=2019-10-10_18-40-00&ch=mr1
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Beregszászban ülésezett a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása. A testület 

arról határozott, hogy tisztújítást csak az önkormányzati választások után fognak tartani, az 

elnöki tisztséget addig is Babják Zoltán jelenlegi elnök tölti be. A közigazgatási reform 

kapcsán az ukrán kormánytól  azt kérik, hogy Kárpátalján maradjon meg a Beregszász 

központú járás,  mint EGY gazdasági, és kulturális egység. Iváncsik Attila mikrofonja előtt 

Babják Zoltánt hallják. 

 

Háromnapos szakmai képzés kezdődött ma több mint ötven külhoni magyar 

gyermekegészségügyi prevenciós szakember számára Budapesten. Európában egyedülálló a 

magyar védőnői rendszer, és a kormány szándéka az volt, hogy a szakmai hálózatot 

kiterjessze, elérhetővé tegye a  határon túl is. A háromnapos program megnyitóján készült 

Ternovácz Fanni összeállítása, melyben elsőként Szilágyi Péter miniszteri biztos halljuk.  

 

Konduktorsegítő szakirányú továbbképzést indít Szabadkán  a budapesti Semmelweis 

Egyetem Pető András Kara. A  másoddiploma megszerzése után  mozgássérült gyerekek 

rehabilitációját segíthetik. A Délvidéken ezzel egy időben felmérést végezett a Magyar 

Nemzeti Tanács, hogy mekkora igény lenne beteg gyermekekkel való foglalkozásra. Minderről 

ma sajtótájékoztatón számoltak be Szabadkán, amelyen Németh Ernő is jelen volt.                           

 

 

 


