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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

KKM-államtitkár: a magyar nemzet összefogással lehet sikeres 
2019. október 21. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pannon RTV, 

karpatalja.ma  

A magyar nemzet nem lehet sikeres összefogás nélkül, az ország szomszédjait be kell vonni a 

közös munkába - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, a Kárpát-medencei gazdasági konferencia és kiállítást megnyitó beszédében 

hétfőn Budapesten. Hozzátette: "tehetünk bármit, ha nincs Szerbiával, Szlovákiával, 

Romániával és a többi szomszédos állammal valódi együttműködés".Jelenleg több mint 200 

milliárd forint a folyamatban lévő, vagy a térségben már megvalósult fejlesztések értéke - 

mutatott rá az államtitkár. Ezek elsősorban a Kárpát-medence mezőgazdaságának 

fejlesztésére, összekötésére fókuszálnak, de egyéb iparágakat is érint. Pár éven belül kiépül az 

a négycsillagos turisztikai infrastruktúra, amely az egész Kárpát-medencét fel fogja helyezni a 

világ turisztikai térképére - fűzte hozzá. Hangsúlyozta, az ország jó úton halad, hogy 

ledolgozza elmaradását. Míg pár éve csak 3 autópálya kötötte össze Magyarországot a 

szomszédjaival, mára 11 gyorsforgalmi határkeresztező kapcsolat kiépítése vagy tervezése 

zajlik. Éveken belül így 15-re emelkedik az a szám - mutatott rá az államtitkár. 

 

Rétvári Bence: Megcsonkítottak minket területileg, de nem csonkíthatnak meg 
bennünket lelkileg 
2019. október 21. – Felvidék Ma 

Idén is zajlik a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja, melynek keretén belül 

ösztöndíjban és tanszercsomag-támogatásban részesülnek a magyar iskolába beiratkozott 

elsősök. Ezáltal mintegy 9000 külhoni magyar iskolakezdőt tudnak támogatni, kifejezve ezzel 

szüleiknek az elismerést és a köszönetet a magyar iskola választásáért. Szeptember és 

december között 400 helyszínen zajlanak az ünnepélyes ösztöndíjátadások. A támogatott 

összeg 10 ezer forint, melyet magyarországi önkormányzatok, magánemberek, közéleti 

személyiségek és alapítványok biztosítanak. A zselízi rendezvényt megtisztelte jelenlétével az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence is, aki nem 

ismeretlen a településen. „Az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsa 

iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön. Megcsonkítottak 

minket területileg 99 évvel ezelőtt, de nem csonkíthatnak meg bennünket lelkileg” – 

hangsúlyozta a miniszterhelyettes. 

 

Washingtonban ünnepséggel és amerikai magyarok kitüntetésével emlékeztek 
2019. október 22. – MTI, Pestisracok.hu   

Ünnepséggel és amerikai magyarok kitüntetésével emlékeztek meg 1956. október 23-ról az 

amerikai fővárosban hétfőn. A Kennedy Központ Reach nevű, néhány hete felavatott új 
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épületében tartott ünnepségen beszédet mondott Szabó László, Magyarország Egyesült 

Államokban akkreditált nagykövete, Nagy P. Tibor, az amerikai külügyminisztérium afrikai 

ügyekért felelős államtitkára és Thomas B. Modly, a haditengerészeti tárca helyettes 

államtitkára. Beszédében Szabó László kiemelte: "Mi, magyarok, a szabadság népe vagyunk, 

kis országként, de nagy nemzetként időről időre azt mertük mondani, elég volt a 

zsarnokságból, és szembe mertünk szállni nálunk sokkal erősebb hatalmakkal." A nagykövet 

emlékeztetett arra, hogy 1956-ban "több százezer megszálló szovjet katona és a rettegett 

kommunista karhatalmista ezredek ellenére a magyar emberek kiálltak a szabadságért". 

Hangsúlyozta azt is: 1956 teremtette meg a rendszerváltoztatás alapját harminc éve, 1989-

ben, amikor egy fiatal jogász, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Orbán Viktor az elsők 

között követelte a szovjet csapatok kivonását és a demokratikus átalakulást. 

 

Friss felfedezés: kétszeresen védték a kincses Kolozsvárt a középkorban 
2019. október 21. – Krónika 

Eddig ismeretlen részletek derültek ki a középkori Kolozsvár északi bejáratáról a Híd utcában 

lezajlott újabb ásatások alkalmával. A kincses város egykori kaputornyának újabb részeit 

feltáró régészek olyan védőfalra bukkantak, amelyről nem volt tudomásuk. 

 

Kulcsár-Terza József: szabály- és törvényellenesek az MPP választmányának 
döntései  
2019. október 21. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt alapszabályzatába ütközőnek és törvényellenesnek tartja Kulcsár-

Terza József Kovászna megyei parlamenti képviselő az MPP választmányának múlt csütörtöki 

döntéseit, amelyekkel kizárták a pártból Biró Zsolt Maros megyei honatyát, illetve megbízták 

az elnökséget az Erdélyi Magyar Néppárttal való egybeolvadásról való tárgyalásra. A 

háromszéki politikus szerint ha házon belül nem tudják ezt orvosolni, akkor nem látja 

értelmét, hogy továbbra is tagja legyen a pártnak.  

 

Sepsiszentgyörgyön adták át az idei Orbán Balázs-díjakat 
2019. október 21. – maszol.ro 

2019-ben Kovászna megyéből Kisgyörgy Zoltán geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, 

újságíró, Hargita megyéből Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium és a szejkefürdői 

Mini Erdélypark megálmodója és kivitelezője, Maros megyéből dr. Pál-Antal Sándor 

történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja vehette át vasárnap 

Sepsiszentgyörgyön az Orbán Balázs-díjat – számolt be Hargita Megye Tanácsának 

sajtóirodája. 

 

Szülőföldön magyarul: napokon belül utalhatják az oktatási támogatásokat 
2019. október 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
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A program lebonyolítói most már a bankra várnak, hogy készítse el a kifizetési ütemezést. 

Remélik, hogy ezen a héten ez öszeáll, és elkezdődhet az oktatási támogatások folyósítása az 

erdélyi magyar igénylők számára – tudta meg a maszol.ro Ady-Kovács-Ferenczy Noémi 

programkoordinátortól, aki elmondta azt is: számítások szerint a hiánypótlást beküldő 

igénylőknek csak jövő év elején utalják a pénzt.   

 

Nem gondolták, hogy „ilyen gyorsan, ilyen nagy bajok lesznek” az MPP-ben 
2019. október 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Minél hamarabb vissza kell állítani a törvényességet a Magyar Polgári Párton (MPP) belül, és 

el kell kezdeni a készülést a jövő évi helyhatósági választásokra – szögezték le a hétfői 

sajtótájékoztatón a párt Kovászna megyei vezetői. Pethő István felfüggesztett, majd leváltott 

országos választmányi elnök, Csáki Attila, az MPP Kovászna megyei, illetve Nagy Gábor 

Levente sepsiszentgyörgyi elnök azon a véleményen vannak, hogy a pártban politikai 

leszámolások sorozata történik, és „paradox módon” azok kerülnek a vádlottak padjára, akik 

kiállnak az értékei mellett. „Mi csak azt kértük Mezei János országos elnöktől, hogy vessen 

véget a pártból való kizárásoknak, és ismételjék meg a székelyudvarhelyi tisztújító ülést, mert 

annak jegyzőkönyvét nem látta senki” – szögezték le a háromszéki MPP-sek. Úgy vélik, a 

párton belüli nézeteltérések a székelyudvarhelyi helyzet miatt robbantak ki. „Úgy tűnik, a cél 

Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester ellehetetlenítése, hogy ne indulhasson a jövő évi 

önkormányzati választásokon” – mondta Pethő István.  

 

Elutasította a parlament a román érettségi eltörlését célzó törvényjavaslatot  
2019. október 21. – maszol.ro 

Elutasította a román szenátus hétfőn Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselő 

törvénykezdeményezését, amely eltörölte volna a román nyelv és irodalom érettségit a 

kisebbségi tannyelvű iskolák végzősei számára. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa – aki 

az RMDSZ jelöltlistáján jutott képviselői mandátumhoz – az oktatási kerettörvény 

módosítását javasolta oly módon, hogy mindenki anyanyelvéből vizsgázzon. Az MPP szerint 

így lehetne megszüntetni kisebbségi tannyelvű iskolákban tanulókat érő hátrányos 

megkülönböztetést, hiszen ők minden felmérőn eggyel több tantárgyból – román nyelvből és 

anyanyelvükből is – vizsgáznak. A szenátus – a hétfői ülésen jelen lévő hat RMDSZ-es 

szenátor támogatásával – egyhangúlag megszavazta a szakbizottsági jelentést, amely a 

törvénymódosítás elutasítását javasolta.  

 

A magyarok körében továbbra is kevesebb az elvándorló 
2019. október 22. – Krónika 

Nem csoda, hogy komoly munkaerőhiánnyal kell megküzdeniük a romániai munkáltatóknak, 

hiszen a legfrissebb statisztikákból arra derül fény, hogy csak a 2018-as év folyamán több 

mint negyedmillió polgár vándorolt ki Romániából. Egy másik statisztika pedig arra világít 

rá, hogy Romániában jelenleg nagyjából 12 300 000 munkaképes polgár él, akik közül 

1 680 000 személy (13%) soha nem dolgozott. Kiss Tamás szociológus rámutatott, 

Romániában gyakorlatilag a népesség valamennyi szegmense érintett a kivándorlásban. 
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„Számszerű adat nincs, de valószínűleg a magyarok körében továbbra is kevesebb az 

elvándorló, mint a románok körében” – válaszolta a Krónika kérdésére a szakértő. 

 

Megható és vidám Csemadok járási ünnepség 
2019. október 21. – Ma7.sk 

Mondhatni, október 19-e a Csemadok napja volt térségünkben, hiszen délelőtt a Párkánnyal 

szemközti Esztergomban vehette át a 70 éves Csemadok a Szent István-díjat, délután pedig a 

Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának ünnepségére került sor a párkányi 

kultúrházban, a körművelődési szervezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából. A 

jubileumi megemlékezést a Csemadok mellett működő Szivárvány éneklőcsoport nyitotta 

Kamancza Olga kórusvezető vezényletével, majd Varga Barnabás, a köbölkúti Stampay János 

Alapiskola diákjának szavalatát hallhattuk. „Büszkék vagyunk arra, hogy járásunk a 

Csemadok bölcsője, hiszen köztudott, 1949. március 5-én Érsekújvárban alakult meg az első 

alapszervezet” – kezdte ünnepi beszédét Kantár Éva az érsekújvári területi választmány 

elnöke. Rövid áttekintést nyújtott a 70 év történelméből, és felsorolta a járás és a választmány 

rendezvényeit. 

 

Megrongálták Alsóbodok magyar helységnévtábláját 
2019. október 21. – Ma7.sk 

Ismeretlen tettes(ek) „maďari” felirattal rongálták meg a zoboralji Alsóbodok magyar nyelvű 

helységnévtábláját. A község az Esterházy János Zarándokközpont hazája, Felvidék 

Csíksomlyójaként is egyre gyakrabban emlegetik. A Nyitrától tíz kilométerre fekvő Alsóbodok 

község magyar nyelvű helységnévtábláját a „Maďari Hungarya” fura célzatú felirattal 

rongálták meg eddig ismeretlen tettesek. 

 

Miről árulkodnak a magyar elsősök számadatai? 
2019. október 21. – Ma7.sk, bumm.sk 

Minél keletebbre megyünk az országban, annál inkább elütnek az adatok a magyar iskolába 

járó elsős gyermekek számában. Míg Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében a 

beíratottnál valamivel kevesebb, Besztercebánya és Kassa megyében jóval több gyermek 

kezdte meg a tanévet. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének statisztikájából az is 

kiderül, hogy ez utóbbi megyékben íratták be a legtöbb kisgyermeket nulladik osztályba is. A 

tavasszal beíratott 3499 kisgyermek helyett szeptemberben 3622 kezdett iskolába járni. Az 

idei adatok csaknem teljes mértékben kopírozzák a tavalyiakat. 

 

Többen szavaztak, mint négy éve 
2019. október 21. – Magyar Szó, Pannon RTV  
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Mindenki elégedett az elért eredményekkel – így lehetne összegezni a vasárnap megtartott 

helyi közösségi választásokat Óbecse község területén, ahol az óbecsei Ivan Perišić, Todor 

Dukin és Testvériség-egység helyi közösségekben, továbbá Péterrévén, Bácsföldváron és 

Dreán választottak összesen 83 tanácstagot a polgárok. Bár a helyi közösségi választásokon 

egyéni jelöltek közül választhatnak a polgárok, a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar 

Szövetség nyíltan vállalta, hogy mely személyek mellett állnak ki. 

 

Zenta: Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeznek 
2019. október 21.  –Vajdaság MA 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeznek október 22-én, kedden 

Zentán, ahol a Városháza oszlopcsarnokában 17.30-tól In memoriam dr. Rajki Márton 

címmel tartanak koszorúzást és alkalmi megemlékezést dr. Rajki Márton zentai mártír 

emléktáblájánál az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. 

 

Klímanócskák a Beregszászi 10. Sz. Óvodában 
2019. október 21. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

A 2019 a külhoni magyar gyerekek éve keretében Kárpát-medencei körútra indult a 

Klímanócskák Program. A megmozdulás célja, hogy többrétűen mutassa be a klímával 

kapcsolatos problémákat és adja tovább a gyermekek részére ezen problémák megoldásához a 

lehetséges válaszokat, megismertesse a gyermekeket az éghajlatváltozás összefüggéseivel és 

hozzájáruljon klímatudatos magatartás kialakításához. A program első állomása a 

Beregszászi 10. Sz. Óvoda volt október 21-én. 

 

Étkészlet a Nagydobronyi Református Líceumnak 
2019. október 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A Magyar Református Szeretetszolgálat ez alkalommal sem érkezett üres kézzel vidékünkre. 

Nagy értékű adományt juttattak el a Nagydobronyi Református Líceumnak és a Beregszászi 

Linner Bertalan Központi Járási Kórháznak. – Nagydobrony reformátusságához köthető egy 

cigánygyülekezet is. Támogattuk imaházának az újjáépítését és ez a folyamat még mindig tart. 

Ezenkívül a helyi leányotthont is segítjük. Most a Nagydobronyi Református Líceum 

étkezdéjének adtunk át tányérokat, poharakat, az étkezéshez szükséges különböző 

eszközöket, amellyel az itteni konyha működését könnyítjük meg – emelte ki Oláh István, a 

Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 21. – Kossuth Rádió 

 

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Pro Civis polgári társulás az Önkormányzati 

Szabadegyetemet, a felvidéki magyar önkormányzati képviselők és polgármesterek fórumát 

Nagymegyeren. Ez az egyetlen olyan fórum, ahol a felvidéki magyar helyi és megyei 

önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek találkozhatnak, képezhetik magukat és a 

tovább lépésről is eszmecserét folytathatnak.  

 

Az őshonos kisebbségek helyzetének megoldása elengedhetetlen a kelet- és közép-európai 

térség összefogásának sikeréhez – mondta Kalmár Ferenc, Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, aki a hétvégén az 

olaszországi Udinében, a Közép-Európa jövőjével foglalkozó XV. Mitteleuropa Fórumon vett 

részt.  

 

A mi felelősségünk, hogy milyen országot hagyunk gyermekeinkre - ez Kelemen Hunor, az 

RMDSZ államfőjelöltje választási kampányának egyik erőteljes vonala.  Hangsúlyosan van 

jelen a környezetvédelem Kelemen Hunor választási üzeneteiben. Miért pont a 

környezetvédelem? 

 

Mi a tétje az esélytelen magyar államfojelölt indításának? Az EP választásokon nagyon sok 

magyar fiatal "átszavazott" olyan jelöltekre, akik a trendi témákkal kampányoltak, mert azok  

jobban érdeklik őket, mint az etnikai jellegűek. Az romániai államfoválasztások magyar 

vonatkozásairól beszélt Kádár Magor kommunikációs szakember.   

 

Először tartotta Erdélyben a közgyűlését a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája (HÖOK), a diákszervezet Kárpát-medencei Programjának 5. 

évfordulóján. A Sapientia Egyetem marosvásárhelyi karán, a  szombati tanácskozáson több 

mint 150 magyarországi és erdélyi diák-küldött Közleményben foglalt állást a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem (MOGYE) magyar tagozata mellett. A közgyűlést rövid 

megmozdulás zárta, a küldöttek együtt emelték a magasba a „Szabad anyanyelvű oktatást a 

MOGYE-n !”,”Veletek vagyunk!”, „ Szívügyünk a MOGYE!”-  feliratú molinót. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-21_18-02-00&enddate=2019-10-21_18-40-00&ch=mr1
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A Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács kilenc éve indította útjára ösztöndíj-programját a 

magyar kormány támogatásával. A program célja, hogy a vajdasági magyar fiatalok a 

szülőföldjükön tanuljanak tovább. Az idei ösztöndíjasok az újvidéki Európa Kollégiumban a 

hét végén írták alá a szerződéseket a magyar kisebbségi önkormányzattal.  

 

A 2019 a külhoni magyar gyerekek éve alkalmából Beregszászon első Kárpát-medencei 

állomáshelyére érkezett a Klímanócskák Program, amelynek célja környezetvédelemre és 

klímatudatos életmódra nevelni a gyermekeket. 

 

 


