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Minden vádpont alól felmentette a bíróság Csíkszereda polgármesterét és volt 
helyettesét 
2019. október 22. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Maros megyei törvényszék az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) minden 

vádpontja alól felmentette kedden Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke 

Domokost, a város volt alpolgármesterét – közölte az MTI-vel Veronica Tambrea, a 

törvényszék közönségszolgálatának illetékese. Ráduly Róbertet 2015 júniusában a DNA 

háromrendbeli hivatali visszaéléssel és összeférhetetlenséggel, Szőke Domokost pedig 

négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. 

Perüket a nyomozó hatóság kérésére a területileg illetékes Hargita Megyei Törvényszékről a 

Maros megyeire helyezték át. A DNA egyebek mellett a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 2014-es csíkszeredai építkezési engedélyét kifogásolta, amelyet az 

ügyészség szerint hiányos dokumentáció alapján állított ki a polgármester. 

 

Ötpárti egyeztetetést kezdeményez az MKP a közös magyar választási listáról 
2019. október 23. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet   

Ötpárti egyeztetetést kezdeményez a Magyar Közösség Pártja (MKP) annak érdekében, hogy a 

szlovákiai magyarságot képviselő szervezetek közös választási listán induljanak a jövő 

februári parlamenti választáson - derült ki abból a sajtónyilatkozatból, amelyet a felvidéki 

magyar párt elnökségének kedd éjszakába nyúló ülése után adtak ki. Az ötpárti egyeztetés 

vendéglátója az MKP lesz, arra a Most-Híd szlovák-magyar párton kívül további három, 

jelentősen alacsonyabb támogatottságú pártot is meghívnak. E három szervezet a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ), a korábban a Most-Híd listáján parlamentbe jutó, 

majd a pártból kilépő Simon Zsolt által vezetett Magyar Fórum, illetve az ezen a héten 

bejegyzett Összefogás nevű formáció. A találkozóra várhatóan a hétvégén lesz - tudta meg az 

MTI. Az ötpárti egyeztetést azután tartják, hogy az MKP elnöksége kedden nem fogadta el 

azokat az irányelveket, amelyekre az MKP, a Most-Híd és az MKDSZ tárgyalódelegációja a 

múlt pénteken javaslatot tett. 

 

Elhelyezték a Vajdasági Birkózóakadémia alapkövét Magyarkanizsán 
2019. október 23. – MTI, Magyar Nemzet, bama.hu   

Elhelyezték a Vajdasági Birkózóakadémia alapkövét a szerbiai Magyarkanizsán szerdán. A 

Vajdasági Birkózóakadémia alapkőletétele az összefogás újabb példája - hangsúlyozta 

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke Magyarkanizsán. Kiemelte, hogy a 

vajdasági birkózás sok nagyszerű sportolót adott a világnak, és erre a hagyományra építve 

szeretnék tovább szélesíteni a versenyzők előtt álló lehetőségeket. A Vajdasági 
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https://magyarnemzet.hu/sport/elhelyeztek-a-vajdasagi-birkozoakademia-alapkovet-magyarkanizsan-7426766/
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Birkózóakadémia a magyarkanizsai önkormányzat, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a 

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia összefogásának köszönhetően, a magyar kormány 

963 millió forintos támogatásával jön létre. "A mai alapkőletétel fontos mérföldkő egy olyan 

álom megvalósulásának útján, amely sok ember közös elhatározása nyomán válhat 

valósággá" - mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, honvédelmi államtitkár. A kormány 

2016-ban elindított vajdasági gazdaságfejlesztési programjára Budapest eredetileg 50 

milliárd forintot szánt, a második szakaszban azonban jelentősen nő ez az összeg, és ez teszi 

lehetővé a birkózóakadémia felépítését is - hangsúlyozta. 

 

Elölről kezdődik a Zilahi Református Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatási 
pere 
2019. október 22. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

A legfelsőbb bíróság határozata alapján első fokon kezdődik újra a Zilahi Református 

Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatási pere - közölte kedden a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület (KREK). A Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok által 

jegyzett közlemény felidézte: a KREK 2003-ban igényelte vissza a patinás zilahi 

iskolaépületet, melyet a kommunista román állam a református egyháztól vett el 1948-ban. A 

bukaresti restitúciós bizottság azonban "vélt vagy valós hiányosságokra hivatkozva" 

elutasította az iskolaépület visszaszolgáltatását. Az elutasító határozatot az egyházkerület 

megtámadta a Kolozsvári Táblabíróságon, de első fokon elveszítette a pert. Fellebbezését a 

legfelsőbb bíróság tárgyalta.  

 

Kormányalakítási tárgyalások: Kelemen Hunor írásbeli megállapodásra tett 
javaslatot 
2019. október 22. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Három alapvető feltételhez köti az új kormány parlamenti támogatását Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke: ne módosítsanak sürgősségi rendeletekkel vagy kormányzati 

felelősségvállalással az igazságügyi, választási és közigazgatási törvényeken – jelentette ki a 

szövetségi elnök a Ludovic Orban miniszterelnök-jelölttel folytatott keddi tárgyalások után. 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és sajtószóvivője bizakodó a tekintetben, hogy 

a PNL elfogadja a szövetség feltételeit. Kelemen azt is elmondta, hogy szeretné, ha papírra 

fektetnék a megállapodást, ezért egy írásbeli egyűttműködési tervezetet adott át a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnökének, és várják, hogy Orban aláírja azt.  

 

Hallgatólagosan átment 115 törvénytervezetet a szenátusban: köztük a 
Trianon-napról szóló is  
2019. október 22. – maszol.ro 

A szenátus 115 törvénytervezetet fogadott el hallgatólagosan a hétfői ülésén – többek között 

azt is, amelyik a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét. A 115 törvényjavaslat 

vitájára megszabott határidő október 18-án lejárt, így ezek plenáris vita nélkül kerülnek át a 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://itthon.transindex.ro/?hir=57257
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képviselőházhoz, amely döntő házként szavaz majd róluk. A hallgatólagosan elfogadott 

tervezetek közé tartozik a Titus Corlăţean és Şerban Nicolae szociáldemokrata képviselők 

által benyújtott is, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét, és előírná „az 

esemény jelentőségét és fontosságát tudatosító kulturális, oktatási és tudományos 

rendezvények szervezését".  

 

MPP-belviszály: az elnök szerint le akarják járatni a pártot  
2019. október 22. – maszol.ro 

Visszautasítja azokat az állításokat a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöksége, miszerint 

alapszabályzatba ütköztek az országos választmány október 17-i ülésén született határozatok. 

A vezetőség szerint egyesek bojkottálni akarták az ülést, és megpróbálják megakadályozni a 

nemzeti oldal egyesülését. 

 

A nép ügyvédje: speciális tanterv szerint oktassák a román nyelvet a magyar 
diákoknak! 
2019. október 22. – maszol.ro 

A nép ügyvédjéhez fordult Hargita Megye Tanácsa amiatt, hogy az eddigi oktatáspolitika nem 

vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem 

biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként, nem 

anyanyelvként tanulhassák. Ezért a Hargita megyeiek beadványban kérték a nép ügyvédjét, 

hogy a kisebbség jogainak figyelembe vételével történjen a román nyelv oktatása és 

számonkérése – közölte a megyei tanács sajtóosztálya. 

 

Magyar állami kitüntetést kap Khell Levente 
2019. október 22. – Nyugati Jelen 

Október 26-án, szombaton 14 órától a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának munkatársai adják át a kitüntetést Khell Levente 

Lászlónak, a Csiky Gergely Főgimnázium tanítójának az aradi és pécskai szórványban élő 

magyarság identitástudatát erősítő pedagógusi, kultúraszervező és hagyományápoló 

tevékenysége elismeréseként. Khell Levente éveken keresztül a pécskai Búzavirág 

Néptáncegyüttes vezetője volt, 2018-ban a Nőileg magazin Mutass jó példát! kampányának 

hétköznapi hőseként harmadik helyezett lett az Arad és Temes megyei jelöltek között. 

 

Miért nem szavazta meg az RMDSZ, hogy a magyar diákoknak ne kelljen 
románból érettségizniük?  
2019. október 22. – transindex.ro 

Elutasította a 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 javaslatot annyira egyöntetűen szavazták le, 

hogy a kilencven jelenlevő szenátorból mindenki ellene szavazott, azaz még a hat RMDSZ-es 

is, akik pedig egy frakcióban ülnek Kulcsár-Terzával, az MPP politikusa ugyanis az RMDSZ 
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jelöltlistáján jutott képviselői mandátumhoz. "Az RMDSZ frakció rá kellett volna világítson, 

hogy igazán diszkriminációról van szó, ugyanis a magyar gyerekeknek több tantárgyból kell 

érettségizni, mint a román tanulóknak. Ezentúl magyarázkodjon az RMDSZ, hogy miért nem 

szavazta meg. Én jó kezdeményezésnek tartom, a Magyar Polgári Párt helyesen cselekedett, 

amikor benyújtotta" - mondta a képviselő a Transindexnek arra a kérdésére, hogy mit szól 

ahhoz, hogy saját frakciótársai sem támogatták a javaslatot.  

 

Bekeményítenek a felek az ozsdolai erdő-visszaállamosítás ügyében 
2019. október 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kedden tartották a kézdivásárhelyi bíróságon az ozsdolai közbirtokosság 2900 hektáros 

erdővagyonának visszaállamosításáért indított per alapfokú tárgyalását. Lukács Attila, a 

közbirtokosság erdőjével gazdálkodó cég vezetője a szekelyhon.ro-nak elmondta, érdemben 

nem történt előrelépés, ám a szemben álló felek „bekeményítettek”. A felperes 

pénzügyminisztérium mellett belépett a perbe a Romsilva állami erdészet, míg a 

közbirtokosságot magánszemélyek és a római katolikus egyház erősíti. Hét magánszemély, 

valamint a katolikus egyház ügyvédi irodát bízott meg a képviselettel, és a közbirtokosság 

mellett beléptek a perbe, a közeljövőben pedig további magánszemélyek, közbirtokossági 

tagok csatlakozása várható. 

 

A székelyek őszi feladata: jelen lenni az őrtűznél, szignózni a nemzeti régiókért 
2019. október 22. – szekelyhon.ro 

Őrtűzgyújtásra és közös imádságra hívják a székelyeket az erdélyi magyar pártok, illetve a 

Székely Nemzeti Tanács október 27-én délután fél hatra, hogy részvételükkel kifejezhessék 

önrendelkezési akaratukat a bukaresti hatalom, Európa és a nagyvilág számára. Ugyanakkor 

arra buzdítanak, hogy minél többen írják alá azt az európai polgári kezdeményezést, amely a 

nemzeti régiók esélyegyenlőségét tűzte ki célul. 

 

Péntektől, rendhagyó módon utalják a magyar állam oktatási-nevelési 
támogatását 
2019. október 22. – Krónika, maszol.ro 

Ezen a héten indul a támogatások folyósítása a Szülőföldön magyarul program keretében, az 

első átutalásra pénteken, október 25-én kerül sor – közölte a program koordinátora. Ady-

Kovács-Ferenczi Noémi, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) 

munkatársa kedden a Krónikát arról tájékoztatta, hogy idén az OTP Bank szakított a 

hagyománnyal, és nem ábécésorrendben fog történni a kifizetés, viszont ugyancsak kilenc 

részletben kerülnek a számlákra a magyar állam által biztosított összegek. Mindenki számára 

értesítő levelet küldünk, amely tartalmazza a kifizetés dátumát, valamint azt, ha valami 

probléma adódott a bankszámlaszámukkal” – közölte Ady-Kovács-Ferenczi Noémi. 

 

Ismét őrtüzek gyúlnak a Székely Autonómia Napján  
2019. október 23. – maszol.ro 
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A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozatának értelmében október utolsó vasárnapja a 

Székely Autonómia Napja, ezen alkalomból Székelyföld-szerte őrtüzeket gyújtanak. A 

kezdeményezők össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására szólítják fel Kárpát-medence 

lakosságát.  

 

Szőke Domokos arra számít, hogy a DNA megfellebbezi a felmentő ítéletet 
2019. október 23. – maszol.ro 

Szőke Domokos arra számít, hogy a korrupcióellenes ügyészég (DNA) megfellebbezi azt az 

alapfokú ítéletet, amellyel a Maros megyei törvényszék felmentette őt és Ráduly Róbert 

polgármestert minden vádpont alól. Csíkszereda alpolgármestere a Maszolnak elmondta, 

családjával együtt természetesen örvendenek a jó hírnek. „Reménykedtem a felmentésben, de 

mint ahogy számomra igazságtalannak, hihetetlennek tűnt az összes vád, úgy el tudtam 

képzelni azt is, hogy lesz, lehet egy hihetetlen, igazságtalan alapfokú döntés is – fogalmazott 

az elöljáró.  

 

Kelemen Hunor a Sajtóprésben: alacsony a bizalom a PNL iránt az RMDSZ-ben  
2019. október 23. – maszol.ro, transindex.ro 

Alacsony a bizalom a Nemzeti Liberális Párt (PNL) iránt az RMDSZ-en belül, ugyanis az 

elmúlt években a liberálisok folyamatosan támadták a szövetséget és az erdélyi magyar 

közösséget. Ezért az RMDSZ csupán írásos együttműködési megállapodás alapján hajlandó 

támogatni a PNL által létrehozandó kormányt – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

az Erdélyi Magyar Televízió Sajtóprés című elemző műsorában.  

 

„Bozgorozás”: mindent féltenek, amihez a romániai magyaroknak közük lehet 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

A labdarúgó másodosztály nem kívánt velejárójaként az FK Csíkszereda szurkolóinak 

kényszerűen el kell viselniük azt is, hogy az ellenfelek szurkolói már nemcsak idegenben, 

hanem a hazai mérkőzések alatt is magyarellenes rigmusokkal gyalázzák őket. 

 

Zsidó kulturális napok Kolozsváron 
2019. október 23. – Krónika 

Immár ötödik alkalommal várja közönségét a csütörtökön kezdődő Kolozsvári Zsidó Napok. 

A vasárnapig tartó eseménysorozatot a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

(Mazsihisz), a Kolozsvár Társaság és a Határtalan Kultúra program szervezi, Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a kincses város önkormányzata támogatja. 

 

Olyat kérdeztek Borbolyék ügyvédei, hogy amíg arra nem válaszolnak, nem 
lehet továbblépni 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Nem tudták folytatni a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalását 

szerdán, mivel a védelem részéről olyan kéréseket nyújtottak be, amelyek megválaszolásáig 
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https://kronikaonline.ro/kultura/zsido-kulturalis-napok-kolozsvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/olyat-kerdeztek-borbolyek-ugyvedei-hogy-amig-arra-nem-valaszolnak-nem-lehet-tovabblepni
https://szekelyhon.ro/aktualis/olyat-kerdeztek-borbolyek-ugyvedei-hogy-amig-arra-nem-valaszolnak-nem-lehet-tovabblepni


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 24. 
6 

nem lehet továbblépni. Borboly ügyvédje és két másik vádlott jogi képviselője szinte 

megegyező tartalmú kéréseket nyújtottak be a bíróságnak, amelyekben azt kérik, hogy az 

intézmény közölje, a per tárgyalását eddig vezető bírók a korrupciós ügyekre szakosodtak, 

vagy sem. A kérések indoklásaként a 2000. évi 78-as számú törvény előírásai is szerepelnek, 

amelyek szerint korrupciós ügyekben a bírósági eljárásokat erre szakosodott bíróknak kell 

vezetniük. 

 

A belügyminisztérium bejegyezte az Összefogás mozgalmat 
2019. október 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A belügyminisztérium ma bejegyezte az Összefogás mozgalmat - közölték a ma7.sk-val a 

mozgalom képviselői. A mozgalom szeptemberben kezdett bele az aláírásgyűjtésbe, s alig 

három hét alatt majd’ 18 ezer támogató aláírást adott le a belügyminisztériumhoz.  Soha 

vissza nem térő alkalom nyílt arra, hogy a politikum egységesítése és a korrumpálódott 

politikusok félreállítása egyszerre végrehajtható legyen. A szlovákiai magyar közéleti reform 

karnyújtásnyira van, a mozgalom bejegyzésével most már minden technikai feltétel adott" - 

olvasható a mozgalom közleményében. 

 

Az MKP elnöksége nemet mondott a Híddal kötendő megállapodásra 
2019. október 22. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Ma este elnökségi ülést tartott a Most-Híd és az MKP. Míg a Híd elnöksége elfogadta a 

pénteken nyilvánosságra hozott megállapodástervezetet a két párt közös indulásáról, addig az 

MKP vezető testülete nemet mondott a tervezetre. Králik Róbert, az MKP sajtótitkára az 

alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe: a Magyar Közösség Pártja Országos 

Elnöksége a 2019. október 22-én megtartott ülésén megvitatta a Híddal és az MKDSZ-szel 

létrehozandó választási párt javasolt irányelveit, amelyeket a megváltozott politikai helyzetre 

való tekintettel nem fogadott el! Az MKP számára továbbra is az egységes magyar képviselet 

megteremtése a prioritás, ezért erről - a járási struktúrák és a tagság véleményét szem előtt 

tartva - ötpárti egyeztetést kezdeményez. 

 

Villáminterjú Menyhárt Józseffel: „Mindenkinek ott kell lennie a 
tárgyalóasztalnál” 
2019. október 23. – Ma7.sk 

Az MKP nyitottnak mutatkozott arra, hogy a Híddal kezdeményezze egy választási párt 

kialakítását, de hogy ebből ne maradjanak ki a többiek sem, úgy gondoljuk, hogy ezt a 

történetet minden egyes szereplőjének közösen kell tovább folytatnia – vélekedik Menyhárt 

József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, akit pártja Országos Elnökségének tegnapi döntése 

után kérdezték. 

 

Megérkeztek a pártok reakciói az MKP elnökségének tegnapi döntésére 
2019. október 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/kozelet/a-belugyminiszterium-bejegyezte-az-osszefogas-mozgalmat
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mkp_hid
https://ma7.sk/kozelet/villaminterju-menyhart-jozseffel-bmindenkinek-ott-kell-lennie-a-targyaloasztalnalr
https://ma7.sk/kozelet/villaminterju-menyhart-jozseffel-bmindenkinek-ott-kell-lennie-a-targyaloasztalnalr
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/megerkeztek-a-partok-reakcioi-az-mkp-elnoksegenek-tegnapi-dontesere
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A pártok sajtónyilatkozatban reagáltak az MKP Országos Elnökségének tegnapi döntésére. 

Megoszlanak a vélemények. A Híd szerint az MKP elnöksége történelmi lehetőséget 

szalasztott el, a Magyar Fórum üdvözli a döntést, az Összefogás szerint újrakezdődhet az 

őszinte párbeszéd az összefogásról. A Most-Híd szerint a Magyar Közösség Pártja Országos 

Elnöksége történelmi lehetőséget szalasztott el azzal, hogy elvetette a három párt delegációja 

által megfogalmazott közös javaslatot. 

 

A ma7 médiacsalád szerkesztőségében járt Potápi Árpád János, 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
2019. október 23. – Ma7.sk 

A helyi '56-os megemlékezés után tiszteletét tette a ma7 médiacsalád dunaszerdahelyi 

szerkesztőségében Potápi Árpád János államtitkár, valamint Czimbamosné Molnár Éva, a 

nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője. A vendégek találkoztak a szerkesztőség 

jelenlévő munkatársaival, majd Potápi Árpád János interjút adott a ma7 médiacsalád 

Nézőpont című műsorának. A beszélgetés pénteken kerül majd fel a Ma7.sk honlapra és 

Youtube csatornára. 

 

Bugár is reagált az MKP elnökségének döntésére: ha kell egyedül is indulnak 
2019. október 23. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke tudomásul vette az MKP döntését, hogy elutasítja a pártjával 

való együttműködést. Bugár azt mondta, más pártokkal is tárgyalni fognak, és ha nem sikerül 

megállapodniuk, a Most-Híd egyedül indul a parlamenti választáson. Bugár szerint az MKP 

és a Most-Híd küldöttsége többször is tárgyalt, és abban állapodtak meg, hogy egyeztetnek a 

választási párt létrehozásáról, a választás előtti és az azt követő együttműködésről. „Erről 

szólt a küldöttségek közötti megállapodás" – mondta a Most-Híd elnöke, és hozzátette, a 

döntés valószínűleg a keddi elnökségi ülésen született. Bugár azt mondta, nem ismeri a 

tárgyalások meghiúsulásának pontos okát. 

 

Bugárék újra leülnének az MKP-val, már csütörtökön 
2019. október 23. – Ma7.sk, Új Szó 

Miután az MKP 16 tagú elnöksége a keddi, éjszakába nyúló ülésen egyhangúlag leszavazta a 

Most-Híddal kötendő koalíciós paktum feltételeit, lapunk értesülései szerint a vegyespárt már 

jelentkezett is, hogy folytatnák a tárgyalásokat. Az MKP a döntés után bejelentette, ötpárti 

egyeztetést kíván összehozni, ahol úgy a Most-Híd, mint az MKDSZ, a Magyar Fórum és az 

Összefogás Mozgalom is helyet kap a tárgyalóasztalnál. Az utóbbi kettő már jelezte is 

részvételét, az MKDSZ válaszára ugyanakkor még várni kell. Érdekes kérdés azonban, hogy a 

Most-Híd vajon miért szeretne külön, már csütörtökön délelőtt tárgyalni az MKP-val. 

 

Új Egység: Tisztán magyar lista felállítására szólítjuk fel a közösség jövőjét 
fontosnak tartó szervezeteket 
2019. október 23. – Új Szó 
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https://ma7.sk/tajaink/a-ma7-mediacsalad-szerkesztosegeben-jart-potapi-arpad-janos
https://ma7.sk/tajaink/a-ma7-mediacsalad-szerkesztosegeben-jart-potapi-arpad-janos
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-is-reagalt-az-mkp-elnoksegenek-dontesere
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugarek-ujra-leulnenek-az-mkp-val-mar-csutortokon
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/10/22/uj-egyseg-tisztan-magyar-lista-felallitasara-szolitjuk-fel-a-kozosseg-jovojet-fontosnak-tarto-szervezeteket/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/10/22/uj-egyseg-tisztan-magyar-lista-felallitasara-szolitjuk-fel-a-kozosseg-jovojet-fontosnak-tarto-szervezeteket/
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Az Új Egység Mozgalom felszólítja “a közösség jövőjét fontosnak tartó szervezeteket”, hogy 

állítsanak egy tisztán magyar listát, amely valós alternatívát nyújthat azoknak, akik nem 

hajlandóak támogatni a Most-Híd és az MKP közös választási listáját.   A mozgalom 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében úgy fogalmaz, hogy   “az Új Egység Mozgalom 

egy tisztán magyar lista felállítására szólítja fel a közösség jövőjét fontosnak tartó 

szervezeteket, hogy valós alternatívát nyújthasson azoknak, akik nem hajlandóak 

szavazataikkal elvtelen, leszerepelt személyek politikai túlélését, idegen érdekeket kiszolgálók 

hatalomba kerülését támogatni.” 

 

Zenta: Folytatódhat a városháza felújítása 
2019. október 23. – Vajdasag.ma 

Rövidesen folytatódhat a zentai városháza épületének felújítása, hangzott el azon a ma 

délutáni sajtótájékoztatón, amelyet Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati 

miniszter látogatása alkalmából tartottak meg a zentai városháza Zöld termében. 

 

Hatvanéves az újvidéki Magyar Tanszék 
2019. október 23. – Vajdaság.ma 

A vajdasági magyar oktatás szempontjából kiemelt jelentőségű intézmény hat évtizedes 

múltjáról ünnepi műsor keretében emlékeztek meg ma a Tanszéken. Az elmúlt hat évtizedben 

csaknem ezren szereztek egyetemi diplomát az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéken. 

 

Vajdaságiak a Kárpát EXPOrt Gazdasági Konferencián és Kiállításon 
2019. október 23. – Pannon RTV 

88 vajdasági vállalkozó vett részt az idei Kárpát EXPOrt-on. Családi, kis- és 

középvállalkozások, valamint nagyobb vajdasági cégek is bemutatkoztak a magyar 

fővárosban. A kétnapos budapesti rendezvény ma előadásokkal és kétoldalú tárgyalásokkal 

folytatódott. A kiállítókról szóló összeállítás után egy interjút láthatnak Juhász Bálinttal, a 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjével, amelyet Vadlövő Gabriella készített Budapesten. 

 

„Stratégiai jelentőségű a Rábé-Kübekháza határátkelőhely megnyitása” 
2019. október 23. – Pannon RTV 

Sikeresen befejeződött a Kübekháza-Rábé átkelő felé vezető közút fejlesztése nevű projekt. 

Újvidéki zárókonferenciát tartottak a Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló 

együttműködés alkalmából, a több mint 5 és fél millió euró értékben megvalósított 

határátkelőhely kiépítése és a hozzá tartozó közműfejlesztések befejezése kapcsán. Egyúttal 

további fejlesztéseket helyeztek kilátásba. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24282/Zenta-Folytatodhat-a-varoshaza-felujitasa.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24278/Hatvaneves-az-ujvideki-Magyar-Tanszek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vajdasagiak-karpat-export-gazdasagi-konferencian-es-kiallitason
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/strategiai-jelentosegu-rabe-kubekhaza-hataratkelohely-megnyitasa
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Elindult az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőjének második évfolyama 
2019. október 22. – Kárpátalja 

Az ünnepélyes megnyitóra Beregszászban, a Parisel étterem konferenciatermében került sor, 

amelyen többek között részt vett Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai 

államtitkár, Tombor András, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítója, Gyebnár István 

beregszászi konzul, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora, Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi 

Középszintű Szervezetének elnöke, Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke, 

valamint Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese. 

 

Idén is folytatódnak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó 
programjai 
2019. október 23. – Kárpátalja 

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok 

szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén, a 

tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának összefogása. Mindemellett célja a 

kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése. 

 

Oktatás: Veszélyben a kisiskolák 
2019. október 23. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten megtudhattuk, hogy a kormány ismét a kisiskolák megszüntetésén töri a 

fejét, s az is kiderült, hogy mekkora a lakossági támogatottsága annak a bejelentésnek, mely 

szerint jövőre valamennyi orosz iskolában áttérnek az ukrán nyelvű oktatásra. 

 

A határon túli gazdaságfejlesztési programok is terítéken voltak a Kárpát 
EXPOrton 
2019. október 23. – Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is részt vett a 

Kárpát EXPOrt elnevezésű Kárpát-medencei Gazdasági Konferencián és Kiállításon, amelyre 

hétfőn került sor Budapesten. 

 

A Kárpátaljai Szülőföldön Maradás Napja 
2019. október 23. – Kárpátalja 

Hagyományteremtő programra kerül sor október 26-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán (II. RF KMF). Ennek kapcsán beszélgettem Simon Dominikával, a 

rendezvény megálmodójával, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 

(KMKSZ ISZ) Szernyei Alapszervezetének elnökével. 
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https://karpataljalap.net/2019/10/22/elindult-az-mcc-karpataljai-kozeleti-vezetokepzojenek-masodik-evfolyama
https://karpataljalap.net/2019/10/23/iden-folytatodnak-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai
https://karpataljalap.net/2019/10/23/iden-folytatodnak-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai
https://karpataljalap.net/2019/10/23/oktatas-veszelyben-kisiskolak
https://karpataljalap.net/2019/10/22/hataron-tuli-gazdasagfejlesztesi-programok-teriteken-voltak-karpat-exporton
https://karpataljalap.net/2019/10/22/hataron-tuli-gazdasagfejlesztesi-programok-teriteken-voltak-karpat-exporton
https://karpataljalap.net/2019/10/23/karpataljai-szulofoldon-maradas-napja
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Nyílt nap a Lendvai Egészségházban 
2019. október 23. – Népújság 

Szombaton a Lendvai Egészségház nyílt napján ismét a megelőzésre és a tájékoztatásra 

fektették a hangsúlyt. Szerveztek szűréseket, északi gyaloglást szakmai vezetéssel, 

bemutatkozott a fogászat és először voltak jelen a szlovén onkológiai betegek egyesülete 

keretében működő muraszombati önsegélyező csoport tagjai is. Nagy számban vonzotta az 

érdeklődőket az egészségház nyílt napja szombaton délelőtt, főleg a fiatalabb korosztály 

figyelmét keltette fel a néhány év kihagyás után újra megszervezett baleseti mentési 

gyakorlat. 

 

A költségvetés kiindulópontjairól Lendván 
2019. október 23. – Népújság 

Lendva Község Tanácsának múltheti ülésén előterjesztették a 2020-as költségvetés 

kiindulópontjait. A tervezett bevétel mintegy 12 millió euró, a folyó kiadások becsült összege 

pedig 7,8 millió. A tanács első olvasatban megvitatta az alacsonyabb telekhasználati díjat 

hozó rendeletet is. Lendva Község december végére tervezi a 2020-as költségvetés 

elfogadását január 1-jei hatállyal, így nem lenne szükség az ideiglenes finanszírozás 

bevezetésére. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 22. – Kossuth Rádió 

 

A Maros megyei törvényszék a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) minden 

vádpontja alól felmentette kedden Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke 

Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét.  

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozik a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal elnöke, Ihor Bondarenkó kijelentése miatt, mely szerint „Kárpátalján 

nem magyarok élnek, hanem magyar származású ukránok”. Az állítás  nemcsak 

értelmezhetetlen, de sértő is közösségünkre nézve, mondja a KMKSZ elnöke. Brenzovics 

László tegnap részt vett a budapesti kárpát-medencei gazdasági kiállításon is, ahol beszámolt 

az Egán Ede gazdaságélénkítő programról, amely Kárpátalján a hatósági nyomás ellenére 

sikeresen működik.  
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A családról tartott nemzetközi konferenciát a világ magyar orvosait tömörítő Magyar 

Egészségügyi Társaság a vajdasági Zentán.  

 

Tudományparkot adtak át a napokban Magyarkanizsán, a Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központ udvarában. A szabadtéri pavilon és a körülötte megépített eszközök 

célja, hogy a tanulók játszva tanulhassanak földrajzot, fizikát, biológiát. A parkot, s annak 

berendezéseit a gyerekek tervezték, s tartományi támogatással sikerült megépíteni. A park a 

tervek szerint folyamatosan bővül majd, ahol a helybeli és környékbeli községek diákjai több 

tanórát is eltölthetnek.  

 

Magyargoroszlót,  a Szilágyság egyik apró, de élni akaró települését nem kímélte a 

történelem: 1601-ben Basta és Vitéz Mihály vajda csapatai itt győzték le Báthory Zsigmond 

seregét, amelyet Székely Mózes és Csáky István vezetett, akik a közös ellenség helyett 

egymással versengtek és vetélkedtek – vesztükre. Közel kétezer ember halálát okozták. 

 

A goroszlói csatában a falu is elpusztult. A fennmaradt néprege szerint a lakosságot a 

templomban támadták meg istentiszteleten a románok. Egy részét leölték, más részét 

rabságba hurcolták, köztük a papot is egy kisfiával együtt. A régi falu lakosságából a túlélők 

beljebb húzódtak, s ott építették fel az új települést. És ültettek egy olyan fát, amely még ma is 

él. És a nagyon szerény munkalehetősek ellenére él és élni akar a falu közössége is. 

 

A XVII. században a  török fennhatóság alatt álló Moldvából, tatár-török portyázó csapatok 

többször betörtek  Székelyföld keleti részére, feldúlták, felperzselték  a falvakat Az 1661-es 

tatárbetörés különösen súlyos volt. Erről emlékeznek meg minden évben a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány csíksomlyói kollégiumában, mégpedig különös módon: elültetnek egy fát. 

Összeállításunk az idei évfordulós ünnepségen, október 21-én készült. 

 

Az egykoron itt élt és innen elüldözött zsidók emléke előtt is tiszteleg az 5. Kolozsvári Zsidó 

Napok. 24-én, csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart a rendezvénysorozatról. 

 

 


