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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Oktatásról, biztonságról, migrációról interpellálták diákok a kormány 
képviselőit a Parlamentben 
2019. október 28. – MTI, Magyar Nemzet, Pannon RTV, ma.hu 
Oktatásról, biztonságról, migrációról interpellálták a diákok a kormány képviselőit hétfőn a 
Parlamentben, a IX. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlésen. Kövér László házelnök a program 
házigazdájaként ismertette, hogy az Országgyűlésben a parlamenti képviselőknek lehetőségük 
van konkrét kérdésekben tájékoztatást kérniük a kormánytól, illetve kritikai észrevételeket is 
tehetnek. A gyermekek világnapjának megünneplésére az Országgyűlés és a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdetett 8-18 év közötti gyerekek részére, akiknek arra 
kellett válaszolniuk, hogy milyen kérdést intéznének a miniszterekhez, ha képviselők 
lennének. Magyarországi településekről és a határon túlról háromszázhatvan iskolást hívtak 
meg az ünnepségre, akik közül több tucatnyian személyesen is feltehették kérdésüket. A 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztost egyebek mellett arról kérdezték, hogy mit tesz a 
kormány annak érdekében, hogy az erdélyi települések ne néptelenedjenek el. Válaszában 
Szilágyi Péter kifejtette: cél az, hogy a külhoni magyarok helyben tanulhassanak. A kormány 
2010 óta nem határokban, hanem nemzetekben gondolkodik, 3000 külhoni szervezetet 
támogat - mondta. 
 

Jövő héten szavaz a parlament az új kormány beiktatásáról 
2019. október 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

November 4-ére tűzte ki hétfőn az új bukaresti kormány beiktatásáról szóló bizalmi szavazást 

a román parlament házbizottsága. Ezen a héten csak a miniszterjelöltek parlamenti 

meghallgatását szervezik meg a szakbizottságokban. A PSD azzal érvelt, hogy szerdára a 

bukaresti Colectiv-klubban 2015-ben bekövetkezett, több mint hatvan áldozatot követelő 

tűzvész évfordulója, csütörtökre pedig a közelgő katolikus egyházi ünnepek – Mindenszentek, 

illetve Halottak Napja – miatt nem lehet parlamenti ülést időzíteni. 

 

Parlamenti együttműködési megállapodást írt alá Kelemen Hunor és Ludovic 
Orban  
2019. október 28. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfő délután Bukarestben parlamenti együttműködési 

megállapodást írt alá Ludovic Orbannal a PNL-kormány támogatásáról. Az RMDSZ összesen 

11 feltételhez köti az Orban-kabinet beiktatásának megszavazását. A dokumentum szerint az 

RMDSZ parlamenti támogatást ígért azoknak a kormányzati törvénytervezeteknek az 

elfogadtatásához, amelyekről a felek meg tudnak állapodni a két frakció heti rendszerességgel 

tartandó egyeztetései alkalmával. A PNL vállalta, hogy érvényt szerez a kisebbségi jogokra 

vonatkozó törvényeknek és nemzetközi szerződéseknek, nem hoz sürgősségi 

kormányrendelettel és felelősségvállalással  törvényeket. Az RMDSZ és a PNL között kötött 

megállapodás kiemelten is kitér arra, hogy az új kormány a választójog módosítása terén sem 
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kerüli meg a parlamentet. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi hetekben több kisebb párt a 

kétfordulós polgármester-választás bevezetését követelte, amit egy új kormány akár 

felelősségvállalással is bevezethetne. Ezt azonban az RMDSZ ellenzi, mivel becslése szerint 

mintegy 20 százalékkal csökkenne a magyar polgármesterek száma, ha egy második 

fordulóban a román pártok ismét összefoghatnának az első fordulóban élen végző magyar 

polgármesterjelöltekkel szemben.  

 

Oktatási államtitkár: csak tantervmódosítással csökkenthető az iskolai tanórák 
száma 
2019. október 28. – Krónika 

Óhatatlanul módosítani kell a tanterveket, ha csökken az oktatásban a tanórák száma, és 

áthidaló megoldásokra van szükség – szögezte le a Krónika megkeresésére Kovács Irén 

Erzsébet oktatási államtitkár. Kifejti, ésszerűtlen lenne elvárni a pedagógustól és a diáktól, 

hogy ugyanazt a mennyiségű tananyagot egy tantárgyból például a heti három helyett két 

órában tanítsa meg vagy sajátítsa el. Kovács Irén Erzsébet a módosuló kerettanterv és a 

megváltozó tantervek cikluskezdő osztályokba való fokozatos bevezetését tartja életszerűnek. 

Meglátása szerint elemi osztályokban nem lennének drasztikus változások, ám 5–8. és 9–12. 

osztályok szintjén jelentős módosulásokat eredményez az államelnök által kihirdetésre váró 

törvénymódosítás. 

 

Kedvezményeket kapnak a sepsiszentgyörgyi sokgyermekes családok  
2019. október 28. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön mintegy 170 sokgyerekes család több mint 500 tagja kap 

kedvezményeket az önkormányzattól. Rendkívül népszerű a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

év elején meghirdetett nagycsaládokat támogató programja, amelynek keretében 

kedvezménykártyát kérhetnek a legalább három gyerekes családok. A kedvezménykártya 

ingyenes vagy kedvezményes hozzáférést biztosít különböző közszolgáltatásokhoz: például 

ingyenes parkolóhelyeket vagy 75 százalékos árkedvezményt kap a család minden tagja az 

önkormányzati sport, kulturális, szabadidős központokban és a rendezvénybelépők esetében. 

 

Ilie Bolojan polgármester szerint együttműködést kell kialakítani a nagyváradi 
és a debreceni repülőtér között 
2019. október 28. – MTI, Krónika 

Nagyvárad polgármestere szerint együttműködést kell kialakítani a nagyváradi és a debreceni 

repülőtér között. Ilie Bolojannak a nagyváradi repülőtérrel kapcsolatos álláspontját az 

Agerpres hírügynökség ismertette hétfőn. A polgármester szerint a Kolozsvár–Debrecen–

Temesvár-háromszögben, a debrecenitől alig hatvan kilométerre fekvő nagyváradi 

repülőtérnek két elméleti lehetősége van a túlélésre: vagy versengeni kezd a debreceni 

repülőtérrel, aminek minden bizonnyal mindkét repülőtér a vesztese lenne, vagy szövetségre 

lép vele. Az MTI által idézett Ilie Bolojan úgy vélte: párbeszédet kell kezdeni a debreceni 
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polgármesteri hivatallal és a debreceni repülőtér illetékeseivel az együttműködés 

lehetőségéről. A bihari megyeszékhely elöljárója szerint a két légikikötő szövetsége azt 

jelentené, hogy bizonyos járatok Debrecenből, mások Nagyváradról induljanak, és ne 

legyenek olyan célállomások, amelyek felé Nagyváradról is, Debrecenből is járat indul. 

 

Holnap tartja alakuló közgyűlését az Összefogás Mozgalom 
2019. október 28. – Ma7.sk 

Holnap tartja alakuló közgyűlését az Összefogás mozgalom Komáromban, a RÉV-Magyar 

Kultúra Házában. Az eseményen megválasztják az Összefogás szerveit és vezetőségét, 

valamint megszavazzák célkitűzéseit. Az alakuló közgyűlésre 2019. október 29-én 14:30 

órától kerül sor a komáromi RÉV- Magyar Kultúra Házában. Az esemény eleje sajtónyilvános, 

majd 17:00 órától a mozgalom képviselői sajtótájékoztató keretében ismertetik közgyűlés 

eredményeit. 

 

Sólymos: a mai tárgyalási forduló az utolsó esély a megegyezésre 
2019. október 28. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Most-Hídnak továbbra is meggyőződése, hogy a magyar pártok széleskörű és hatékony 

együttműködése csakis a Most-Híd és az MKP közti megegyezés alapjain jöhet létre, mert ez a 

két meghatározó párt – jelentette ki a magyar pártok pénteki (október 25.) egyeztetésének 

margójára Sólymos László, a Most-Híd elnökségi tagja. A párt a hétfői újabb tárgyalási 

fordulót az utolsó esélynek tartja a megegyezésre. „Ha nem a megoldást fogjuk keresni a 

közös indulásra, akkor veszélybe sodorjuk a magyar parlamenti képviseletet” – tette hozzá 

Ravasz Ábel, a párt alelnöke. Sólymos szerint arra kellene alapozni, ami összeköti a magyar 

pártokat, nem pedig a nézetkülönbségekre. 

 

Hétfőn újra egyeztetett az öt magyar párt: nem született megállapodás 
2019. október 28. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Múlt péntek után ma újra tárgyalóasztalhoz ült az öt magyar párt küldöttsége az MKP 

pozsonyi székházában. Az MKP meghívását valamennyi párt elfogadta, így ma is ötpárti 

tárgyalásra került sor. Délután négytől közel négy órán át zajlott a tanácskozás. Őry Péter, az 

MKP Országos Tanácsának elnöke a tárgyalást követően elmondta, megállapodás nem 

született, de a tárgyalássorozat nem ért véget. A hét második felében, várhatóan csütörtökön, 

újabb fordulóra kerül sor. Menyhárt József, az MKP elnöke megerősítette, hogy a tárgyaló 

felek között nem született megállapodás. Úgy fogalmazott, hosszú tárgyaláson vannak túl, de 

holnap is felkel a Nap. 

 

Jubileumhoz méltó ünnepség Ipolyszécsénykén 
2019. október 28. – Felvidék Ma 

Október utolsó szombatján Ipolyszécsénykén került sor a Csemadok Nagykürtösi Területi 

Választmánya jubileumi ünnepségére a szövetség megalakulásának 70. évfordulója 
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alkalmából. A meghívottak között voltak a Csemadok-alapszervezetek elnökei, a szervezetek 

mellett működő népművészeti csoportok vezetői, az önkormányzatok polgármesterei és a 

magyar tanítási nyelvű alapiskolák igazgatói. A vendégek sorában foglalt helyet Bárdos Gyula, 

a Csemadok elnöke, Görföl Jenő országos főtitkár, Jámbor László, az MKP megyei 

képviselője, továbbá Török Alfréd, a Csemadok lévai járási elnöke, Fekete Márta, a Szenci 

Területi Választmány titkára és Galambos Erzsébet, a Területi Választmány tagja. 

 

Magyar iskolakezdők köszöntése Szencen 
2019. október 28. – Felvidék Ma 

A szeptemberi iskolakezdést követően 400 helyszínen 9 ezer külhoni magyar iskolakezdőt 

köszönt a Rákóczi Szövetség, szüleiknek kifejezve elismerését és köszönetét a magyar 

iskolaválasztásért. A Felvidéken mintegy 200 helyszínen több mint 3600 iskolakezdőt 

köszöntenek szüleikkel együtt. Október 29-én Szencen a Városi Művelődési Központban 

15.30 órakor kezdődik a szenci és a szenci régió 54 magyar iskolakezdőjének ünnepélyes 

köszöntése. Az eseményen részt vesz többek között Vargha Tamás, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára, dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke, 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és Márvány Miklós, a Pozsonyi Magyar 

Nagykövetség első beosztott tanácsosa. Az esemény házigazdája Duray Rezső, a Szenc és 

Vidéke Célalap vezetője. 

 

Életnagyságú Rákóczi-szoborot emeltek Tóthfalun 
2019. október 28. – Pannon RTV 

Szobrot emeltek II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választásának 315. 

évfordulója alkalmából Tóthfaluban. A törökbecsei Ambrus Imre készítette az alkotást. A 

Magyar Kormány a 2019-es esztendőt Rákóczi-emlékévnek hirdette. Az emlékév és a helybeli 

templom felépítésének 110. évfordulója azon jelentős dátumok, amelyek a szoborállításhoz 

kötődnek. 

 

Ifjúsági termet alakítottak ki a Szabadkai Református Egyházközség 
pincehelyiségében 
2019. október 28. – Pannon RTV 

A termet egy hét alatt újította fel egy 15 fős holland ifjúsági csoport, akik újrabetonozták a 

padlózatot, falakat festettek és otthonosabbá tették a pincehelyiséget. Az új ifjúsági teremben 

vendégelték meg az egyházközösség fiataljai a pincehelyiséget felújítókat. Szalai Ármin 

szerint a felújított helyiségben szívesen töltik az idejüket a tizenévesek: „Nagy a változás. Az 

előző terem egy hittanterem volt. Ez a hely egy picit otthonosabbnak tűnik. Egy kicsit kisebb, 

de szerintem itt jobban összekovácsolódhatunk. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://felvidek.ma/2019/10/magyar-iskolakezdok-koszontese-szencen/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/eletnagysagu-rakoczi-szoborot-emeltek-tothfalun
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/eletnagysagu-rakoczi-szoborot-emeltek-tothfalun
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/eletnagysagu-rakoczi-szoborot-emeltek-tothfalun


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 29. 
5 

 

Kétéves a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján 
2019. október 28. – karpatalja.ma 

Két éve végzi egészségügyi vizsgálatait Kárpátalján a Katolikus Karitász orvosmissziója – 

mondta Écsy Gábor, a karitász országos igazgatója hétfőn az M1 aktuális csatornán. 

Hozzátette: az orvosmisszió folyamatos munkát végez, és csak a múlt hétvégén 80 gyermeket 

és száznál több felnőttet vizsgáltak meg Kárpátalján, két hét múlva pedig újabb misszióra 

indulnak.  

 

A magyar rendszerváltás és a külhoni magyarság 
2019. október 28. – Kárpátalja 

Az egykori rendszerváltók és a korszak tudományos kutatói idézték fel a 30 évvel ezelőtti 

eseményeket a beregszászi főiskolán október 26-án megtartott egész napos konferencián. 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által 

szervezett, 30 éve szabadon című tudományos fórum neves előadói meglepő aspektusokat is 

megvilágítottak, tisztázva a kommunista diktatúrák bukásának és a határon túli magyar 

közösségek megszerveződésének körülményeit. A konferencia nyilvánosságát kihasználva 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke a Mindszenty Társaság Emlékérme 

kitüntetést adta át Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspöknek életműve 

elismeréseként. 

 

Átadták a Linner-díjat Beregszászban 
2019. október 28. – Kárpátalja 

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (BKÉSZ) és a Beregszászi Római 

Katolikus Egyházközségnek közös szervezésében került sor a Linner-díj átadására október 

26-án a beregszászi Arany Páva éterremben. 

 

A hágón túl nyílt közösségi ház magyar finanszírozással 
2019. október 28. – Kárpátalja 

A Lemberg megyei Szkolei járásban található Zsupáni községben Magyarország 

támogatásával alakítottak ki egy közösségi házat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Fényeslitke és a Vereckei hágótól nem messze található Zsupáni község Mártha Tibor, 

Fényeslitke község polgármesterének kezdeményezésére 2012-ben együttműködési 

megállapodást kötött. A magyar fél ennek keretében finanszírozta a közösségi ház 

kialakítását. A technikai felszereléshez Magyarország Ungvári Főkonzulátusa is hozzájárult. 

 

Előttünk jövő van! – Böjte Csaba előadása a Rákóczi-főiskolán 
2019. október 28. – Kárpátalja 

Szombat délután Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

alapítója tartott előadást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Elmondása 
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szerint az a leglényegesebb az egész világon, hogy Jézus Krisztus miben hisz. Ha az lenne a 

fontos, hogy mi, emberek miben hiszünk, csupán gyarló tettek lennének a világon, és 

egyáltalán nem foglalkoznánk egymással és a jövővel sem. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 29. – Kossuth Rádió 

 

Vasárnap este - Székelyföld Autonómiájának Napján -  több mint 80 székelyföldi településen 

gyújtottak őrtüzet, kinyilvánítva a székely közösség autonómiaigényét. Marosvásárhelyen a 

Székely Vértanúk emlékművénél gyertyás demonstrációt tartottak, amelyen felolvasták az 

idei rendezvény Kiáltványát is. . Csíkszeredában a Mikó-vár előtt égett a máglya. Hallgassák 

meg Erdei Edit-  

 

Vasárnap este - Székelyföld Autonómiájának Napján -  több mint 80 székelyföldi településen 

gyújtottak őrtüzet, kinyilvánítva a székely közösség autonómiaigényét. Marosvásárhelyen a 

Székely Vértanúk emlékművénél gyertyás demonstrációt tartottak, amelyen felolvasták az 

idei rendezvény Kiáltványát is. . Csíkszeredában a Mikó-vár előtt égett a máglya. Hallgassák 

meg Erdei Edit-Zsuzsánna és Oláh-Gál Elvira összeállítását.  

 

A Magyar Polgári Párt több vezető tagját is kizárta, a tisztulási folyamatról megoszlanak a 

párton belüli vélemények. Oláh-Gál Elvira beszélgetett Kulcsár-Terza József parlamenti 

képviselővel, pártja választmányi testületének döntéseiről, az Úz-völgyi román 

demonstrációról, és természetesen a székelység autonómiatörekvéseiről.  

 

A vajdasági Csúrog szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen a falu magyar lakosságát 

gyakorlatilag teljesen elpusztították az orosz csapatokkal bevonuló szerb partizánok és 

néhány bosszúszomjas helybéli lakos 1944 második felében. Tették mindezt megtorlásként az 

1942-ben elszenvedett szerb veszteségekért, amelynek elkövetőit 1943-ban elítélték 

Magyarországon.  Vasárnap Csúrogon az ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek. 

Ternovácz István összeállítása.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-28_18-02-00&enddate=2019-10-28_18-40-00&ch=mr1
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A magyar identitást erősítő zarándoklattal, kulturális és művészeti programokkal, 

előadásokkal színesítve tartotta meg hagyományteremtő céllal a kárpátaljai szülőföldön 

maradás napját szombaton Beregszászon a helyi fiatalok által kezdeményezett Mozgalom a 

kárpátaljai szülőföldért. Iváncsik Attila összeállítása.  

 

A Gyermekek Világnapjának megünneplésére az Országgyűlés és a Gyermekmentő Szolgálat 

pályázatot hirdetett 8 és 18 év közötti gyermekek részére „Milyen kérdést intéznék a 

miniszterhez, ha képviselő lennék?” címmel. A legjobb pályázatok beküldőit a szervezők 

meghívták az Országház Felsőházi termébe, ahol a gyerekek személyesen tehették fel 

kérdéseiket, a válaszokat a házszabály szerint szavazásra bocsátották. Magyarországi 

településekről és a határon túlról ma délelőtt 360 –an foglaltak helyet a Felsőházi terem 

padjaiban. A gyerekeket a rendezvény házigazdája,. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 

valamint Edvi Péter, az Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke fogadta. Ternovácz 

Fanni összeállítása.  

 

 


