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Nyomtatott és online sajtó  
 

 

Hivatalosan is megváltozott a MOGYE neve 
2018. szeptember 24. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hivatalos elnevezése ezentúl 

Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem, miután lezárult a 

MOGYE és a Petru Maior Egyetem egyesítésének folyamata.  Leonard Azamfirei rektor hétfőn 

közölte, hogy 2018. szeptember 20-ától az egyetem neve Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem. Azamfirei nyomatékosította, hogy a 

felsőoktatási intézmény megőrzi multikulturális jellegét. „Nincs ok aggodalomra, sem ami az 

UMFST helyét illeti a romániai orvosi egyetemek sorában, sem pedig ami a jó körülmények 

között zajló magyar nyelvű oktatást illeti” - mondta.  

 

Románnyelv-oktatás: tüntetéseket szervez a Magyar Szülők Szövetsége 
2018. szeptember 24. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Tüntetéseket szervez a romániai Magyar Szülők Szövetsége a román nyelv elemi iskolai 

tanításában bevezetett módosítások miatt a megyei tanfelügyelőségek előtt – közölte hétfőn 

az MTI-vel Csíky Csengele, a szervezet szóvivője. Amint elmondta, Marosvásárhelyen keddtől 

naponta egy-egy órára vonul a megyei tanfelügyelőség elé a szülők egy csoportja, hogy 

kifejezzék elégedetlenségüket a gyermekek és az oktatók számára egyaránt hátrányosnak 

tartott törvénymódosítás miatt. A szóvivő szerint Marosvásárhelyen kezdődik a tiltakozás, de 

körvonalazódnak a csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, kolozsvári, zilahi és temesvári hasonló 

tiltakozások, amelyeken helyszínenként legfeljebb 25 szülő vonul fehér szalagokkal, fehér 

zászlókkal a tanfelügyelőségek elé. Csíky Csengele elmondta: azt szeretnék nyomatékosítani, 

hogy mielőbb vissza kell vonni az elemi iskolai románnyelv-oktatásra vonatkozó 

törvénymódosítást.  

 

Ukrán nacionalisták tüntettek Magyarország beregszászi konzulátusánál a 
külképviselet bezárását követelve 
2018. szeptember 24. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, 888.hu, Lokál  

Mintegy másfél tucat ukrán nacionalista tüntetett hétfő délelőtt Magyarország beregszászi 

konzulátusa előtt, követelve az összes magyar konzul kiutasítását és a konzulátus 

működésének beszüntetését, mert szerintük a képviselet "az ukránellenes politika eszközévé 

vált". A nacionalista helyi fiatalok tüntetését vezető Vaszil Vovkunovics, a szélsőséges 

Szvoboda (Szabadság) Párt beregszászi szervezetének vezetője, a kelet-ukrajnai harcok 

veteránja beadványt olvasott fel, amelyben a többi között arra szólította fel az ukrán állam, a 

nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) és a főügyészség vezetését, hogy keményen reagáljon 

"Magyarország Ukrajnával szemben folytatott destruktív cselekedeteire." A dokumentum 

szerint Magyarország Ukrajna meggyengülését arra használja ki, hogy "alattomos módon" 
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valósítsa meg Kárpátalja autonóm területté tételének, majd elszakításának tervét diplomáciai 

kirendeltségeinek felhasználásával, amelyek tömegesen látják el (magyar) útlevelekkel az 

ukránokat - adta hírül a mukachevo.net hírportál. 

 

Szakértő: nem sértett ukrán törvényt a magyar konzul az állampolgársági 
eskütételről kiszivárogtatott felvételen 
 2018. szeptember 24. – MTI, hirado.hu, mandinder.hu, propeller.hu, origo.hu, 

karpatalja.ma  

 Nem sértette meg Ukrajna egyetlen törvényét sem a beregszászi magyar konzul azon a 

videofelvételen, amelyet múlt szerdán szivárogtatott ki az Ukrinform ukrán állami 

hírügynökség kárpátaljai magyarok eskütételéről - jelentette ki Tóth Mihály, az Ukrán 

Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének nyugalmazott 

tudományos főmunkatársa hétfőn az MTI-nek nyilatkozva.  A szakértő hozzáfűzte, hogy az 

állampolgársági esküt tévők sem sértettek jogszabályt. Tóth Mihály kifejtette, hogy az ukrán 

alkotmány 4-ik cikke nem egyértelmű megfogalmazásban úgy szól, hogy Ukrajnában "egy 

(egységes)" állampolgárság van. Az állampolgárságról szóló törvény 2. cikke ezt úgy 

magyarázza meg, hogy az országon belül egyes közigazgatási egységekben nem lehet más-más 

állampolgárság. A törvény ugyanezen cikke kimondja továbbá azt, hogy ha egy ukrán 

állampolgár más állam polgárságát megszerzi, vagy más állam polgára ukrán 

állampolgárságot kap, akkor az Ukrajnával való jogviszonyában kizárólag ukrán 

állampolgárnak tekintendő. 

 

Rákóczi Szövetség: egyre népszerűbb a magyar iskola Kárpátalján 
2018. szeptember 25. – MTI, szon.hu, 888.hu, Webrádió  

Az elmúlt évhez képest az idén 10 százalékkal több kárpátaljai kisdiák kezdte meg a 

tanulmányait magyar nyelvű osztályokban - közölte a Rákóczi Szövetség elnöke az M1 

aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Csáky Csongor hangsúlyozta: nemcsak a magyar, 

hanem az ukrán anyanyelvű szülők körében is egyre népszerűbb a magyar nyelvű oktatás. 

Felidézte: az ungvári Dajka Gábor iskolában tett látogatásuk során, amikor gratuláltak a 

szülőknek, hogy magyar iskolába íratták a gyermeküket, sokan szemmel láthatóan nem 

értették a magyar nyelvű köszöntést. 

 

A magyar fiatalok sorsáról tárgyaltak európai és román ifjakkal 
2018. szeptember 24. – maszol.ro, Erdély Ma 

A magyar fiatalok kivándorlásáról és a folyamat visszafordításáról értekeztek a hétvégén, 

Bukarestben. A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Nemzeti Liberális Párt Ifjúsági 

Szervezete (TNL) a hétvégén szervezte meg az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének 

(YEPP) tanácsülését és konferenciáját. „Az Európai Unió egyre megosztottabb, a Nyugat és 

Kelet közötti szakadékot csökkenteni kellene, nem növelni” – fogalmazott a rendezvényen 

Kelemen Hunor. Az szövetségi elnök rámutatott: a kelet-európai, volt kommunista 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/09/24/nem-sertett-ukran-torvenyt-a-magyar-konzul
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102116-a-magyar-fiatalok-sorsarol-targyaltak-europai-es-roman-ifjakkal
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országokkal szembeni bizalmatlanság, folyamatos vegzálás és szankcionálási kísérletek nem a 

szolidaritást erősítik, ahogyan Románia schengeni övezethez való csatlakozásának gátolása 

sem. „Közös narratívára, egy nagy történetre lenne szükség, amiben mind a nyugati, mind a 

keleti országok hinni tudnak – az RMDSZ ebben szeretne partner lenni. 

 

NŐ az esély: fiatal nőknek szerveztek tehetséggondozó programot 
2018. szeptember 24. – maszol.ro, Erdély Ma 

Közel 30 fiatal nő vett részt hétvégén az RMDSZ Nőszervezet és MIÉRT által szervezett NŐ az 

esély! című képzésen Tordaszentlászlón. „Az erdélyi magyar közösség számára létfontosságú 

az, hogy a fiatalok itthon képzeljék el jövőjüket. Ebben mi úgy tudunk segíteni, hogy 

támogatjuk azokat a programokat, amelyekkel ők megpróbálják a maguk képére formálni 

környezetüket” – hangsúlyozta a program kapcsán Hegedüs Csilla, a szövetség 

Nőszervezetének ügyvezető elnöke. Értékelőjében rámutatott: mindamellett, hogy képzési 

lehetőséget biztosítanak fiatal nőknek, az általuk kidolgozott legjobb projektek 

életbeléptetését is támogatják. „Öröm volt velük együtt lenni és együtt tervezni “ – tette hozzá 

Hegedüs Csilla. 

 

Az RMDSZ pályázatot hirdet a szórványoktatás támogatására 
2018. szeptember 24. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából a 

szórványtelepülésekről származó vagy szórvány iskolákban tanuló diákok, illetve 

pedagógusok támogatására, amennyiben a magyar tannyelvű oktatás (0-XII. osztály) 

résztvevői. A pályázat lebonyolításával a szövetség a Communitas Alapítványt bízta meg. 

 

Sógor Csaba szerint biztos léptekkel haladunk Európában 
2018. szeptember 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Biztos léptekkel Európában címmel jelent meg Sógor Csaba kiadványa a napokban. Az 

RMDSZ EP-képviselője amellett, hogy beszámol és értékeli az elmúlt évek kisebbségvédelmi 

munkáját, foglalkozik az EU jövőjét érintő kérdésekkel, illetve átfogó tájékoztatást nyújt a 

fiataloknak szóló uniós lehetőségekről is. 

 

Asztalos Csaba sem vesz részt a népszavazáson, mert szerinte annak semmi 
értelme  
2018. szeptember 24. – transindex.ro 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke szerint az október 

6-án és 7-én tartandó, a család új fogalmának az alkotmányba ültetéséről szóló népszavazásra 

semmi szükség sincs, mivel magának a referendumnak nem lesz semmiféle jogi 

következménye. A diszkriminációellenes tanács elnöke azt nyilatkozta az rfi.ro rádiónak, hogy 

ő maga sem fog részt venni ezen a népszavazáson. Asztalos elmondása szerint a közéletben 

már tapasztalható egyfajta gyűlölködés, amelyet a népszavazás váltott ki, ezért szinte biztos, 
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hogy a népszavazás után fognak majd panaszok érkezni az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz.  

 

A templomban csak magyarul? 
2018. szeptember 24. – Nyugati Jelen 

Ft. Kató Béla erdélyi és ft. Csűry István Királyhágó-melléki református püspök és mintegy 

félszáz lelkipásztor részvételével zajlott az idei algyógyi szórványlelkész-találkozó. Az 

elhangzó előadások, fórumbeszélgetések az egyházon belüli nyelvvesztésre, a más nyelvű és 

más felekezetű közösségekkel való együttélésre, illetve a kis gyülekezetek megmaradását 

szolgáló projektekre fókuszáltak. Utóbbi témában Magyarország kolozsvári és csíkszeredai 

konzulátusának képviselői is támogatást ígértek. 

 

„Felfújt lufi az egész ügy” 
2018. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Semmiféle politikai-szeparatista töltete nem volt a nemzeti összetartozás napján, június 4-én 

az iskola udvarán készült művészi alkotásnak, az ilyen jellegű feltételezések csak 

belemagyarázások – nyilatkozta lapunknak a székelyudvarhelyi Palló Imre Zene- és 

Képzőművészeti Szakközépiskola igazgatója annak kapcsán, hogy az oktatási minisztérium 

ellenőrző testülete szankciókat javasolt a tanintézet vezetőségével és tanáraival szemben a 

megemlékezés miatt. 

 

Főszerkesztőváltás a Székelyhon-lapoknál 
2018. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Távozik tisztségéből Szőke László. A Székelyhon napilapok főszerkesztője az Erdélyi Médiatér 

Egyesület médiaportfóliójánál marad.  

 

Vladimir Borțun: kisebbségi jogokat támadva Johannis katolikusabb akart lenni 
a pápánál 
2018. szeptember 24. – maszol.ro 

A nacionalista rétegeket megszólító, olcsó, populista húzás Klaus Johannis államfő részéről, 

hogy szerzett kisebbségi jogokat támadott meg az alkotmánybíróságon – véli Vladimir 

Borțun. A Nagy-Britanniában élő kutatót, politikai szakírót többek között az Európai 

Parlamentben küszöbön álló Románia-vitáról,  az Európai Unió érdekeiről, a korrupció 

természetéről kérdezték. 

 

Referendum: igen szavazatra buzdít az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke 
2018. szeptember 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Igennel fog szavazni a család alkotmányos meghatározásának módosításáról szóló október 6-

7-i referendumon az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke. Bíró Barna Botond erre buzdítja a 

szövetség választóit is. „Hagyományos keresztény családban nőttem fel, számomra ez a 

természetes. Minden problémájával és nehézségével együtt ezt tartom a legjobb változatnak, 
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amit követni érdemes. Édesapám tíz éve hunyt el, azóta nagyszüleim is mind elmentek. 

Mégsem merült fel soha bennem, hogy édesanyámmal ketten ne alkotnánk egy családot. És 

ezt az érzést semmilyen alkotmány nem tudja befolyásolni. Mert a család egy érzés. Ezért 

tiszteletben tartom a véleményemtől eltérő álláspontokat is” – olvasható Bíró Barna Botond 

hétfői állásfoglalásában. 

 

A vállalkozási kedv megvan a fiatalokban, ez viszont nem elég a boldoguláshoz 
2018. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Noha a vállalkozási kedv magas, a vállalkozásalapítás mégis ritkább a fiatalok körében az 

ország központi régiójában, mint máshol. Egyebek mellett erről is szó volt a Hargita Business 

Center, a Műhely – L’atelier Egyesület, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), 

valamint a Design Terminál partnerségével megtartott Vállalkozz rá!, Start Up &Down nevű 

konferencián a hétvégén. 

 

Bihar megye: centenáriumi kiállítás miatt ment egymásnak az RMDSZ és az 
EMNP 
2018. szeptember 24. – maszol.ro 

Az RMDSZ-es Szabó József megyemenedzser szerint hazugság az EMNP Bihar megyei 

szervezetének az az állítása, hogy RMDSZ-es vezetésű Bihar megyei tanács finanszírozásával 

nyílt olyan kiállítás nyílt Nagyváradon, amely a magyar közösség érzékenységét sérti. „A 

kiállítást a Városi Múzeum, a Bolojan polgármesterhez tartozó intézmény munkatársaként 

Cristina Puscas készítette, aki se nem a Megyei Tanács alkalmazottja, sem nem tartozik 

nekünk elszámolni a kiállított anyagokkal” – írja a megyemenedzser. 

 

 

Csoportérdek kontra közérdek: az EP előtt a párkányi hulladékégető ügye 
2018. szeptember 24. – MTI, Ma7.sk, Körkép 

A párkányi ipari parkba tervezett, műanyag- és gumihasznosításra irányuló 

hulladékfeldolgozó üzem létesítésének ügyében csoportérdek kerül összeütközésbe a 

közérdekkel - jelentette ki hétfőn Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője 

Brüsszelben, hozzátéve, hogy a petíciót benyújtók azért küzdenek, hogy a közérdek győzzön. 

A képviselő az ügy Európai Parlament petíciós bizottsága előtti első, hétfői meghallgatása 

alkalmából azt mondta, az égető megvalósulása a szakértői anyagokat figyelembe véve súlyos 

környezeti kockázatokkal járna a Duna mindkét partján. A petíció aláírói és benyújtói azt 

várják az európai intézményektől, hogy elérjék a szlovák kormánynál és a szlovák 

környezetvédelmi hivatalnál, hogy az Európai Bizottság véleményének nyilvánosságra 

hozataláig ne adják ki az építési engedélyt. 

 

Chmel: Bugár nem magyarként indul a választásokon 
2018. szeptember 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 
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Bugár Béla (Most-Híd) államfőjelölt 34 000 szavazatot gyűjtött össze az államfőválasztáson 

való indulásához. Elmondása szerint olyan kampányt indít, amelynek részeként az 

emberekkel szeretne találkozni. Annak ellenére, hogy magyar nemzetiségű, valós esélyt lát a 

sikerre – árulta el a Most-Híd pártközpontjában tartott hétfői sajtótájékoztatón, amelyen 

Rudolf Chmel, a petíciós bizottság elnöke is részt vett. „Úgy gondolom, hogy Szlovákia 

megérett a változásra. Míg azelőtt, ha egy kisebbségi jelölt indult a választásokon, a részvét 

volt a fontos, és nem a győzelem, most már valós esélyei vannak egy magyarnak is" – 

jelentette ki Bugár, aki szerint sikerülhet bejutnia a második fordulóba.  

 

Már lehet pályázni az INTERREG kisprojekt alapjára 
2018. szeptember 24. – bumm.sk 

A határon átnyúló INTERREG SKHU kisprojekt alap nyugati határtérségére vonatkozó 

pályázatairól tartottak információs napot a dél-komáromi Arany 17. Rendezvényközpontban. 

Az alapban nyújtott támogatások szétosztását a Rába-Duna- Vág ETT koordinálja, ami 2011-

ben jött létre Komárom-Esztergom megye kezdeményezésére, majd tagja lett Nagyszombat, 

Pozsony, Győr-Moson-Sopron és Pest megye. "Az alapban nagyjából 6 millió euró áll 

rendelkezésre. Az önkormányzatok és a polgári társulások minimum 20, maximum 50 ezer 

eurós támogatást igényelhetnek. A kisprojekt alap témája széles skálán mozog, lehet 

támogatást igényelni a turizmusra, a hagyományőrzésre, sportlétesítmények fejlesztésére, 

sportprogramok megvalósítására, fesztiválokra és eszközbeszerzésre egyaránt" – ismertette 

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. 

 

Cél egy erős ipolysági közösség kiépítése 
2018. szeptember 24. – Felvidék Ma 

A november 10-ei önkormányzati választásokon az ipolysági 12 képviselői helyért 36 

képviselőjelölt mérettetik meg. A Magyar Közösség Pártja Ipolysági Helyi Szervezete 9 jelöltet 

indít a választásokon. „Az MKP több szempontot figyelembe véve állította össze a 

képviselőjelölt-listáját. Régi és tapasztalt jelöltek mellett az új nemzedék is képviselteti magát 

a listán” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Oros Zoltán, a helyi szervezet elnöke, jelenlegi 

képviselő valamint képviselőjelölt. Mint jelezte, fontos a folyamatosság biztosítása, a fiatalok 

elindítása. Ezt tükrözi a jelöltlista is, amelyre erős, a közösségért tenni akaró jelöltek kerültek 

fel. 

 

Tisztelgés az emberré válás és a hiten járás előtt 
2018. szeptember 24. – Felvidék Ma 

Az inámi római katolikus templom és templomkert adott otthont a felvidéki meghurcolt 

katolikus papok és Mons. Lénár Károly pápai káplán emlékére tartott kegyeleti 

megemlékezésnek. Mint elhangzott, Lénár Károly élete és mártírsága az elhivatottságot, 

valamint az emberré válást, illetve megmaradást jelképezi. Csáky Pál, az MKP EP-képviselője 

megjegyezte, őszinte és tisztességes emberek maradtak a meghurcoltatásuk ellenére is. „A 

mai, néha embertelennek és furcsának tűnő korban meg kell találni azokat a pontokat, 

melyekre támaszkodni tudunk, megőrizve az identitásunkat és a hitünket” – fogalmazott a 

Fe
lv

id
é

k
 

https://www.bumm.sk/regio/2018/09/24/mar-lehet-palyazni-az-interreg-kisprojekt-alapjara
https://felvidek.ma/2018/09/cel-egy-eros-ipolysagi-kozosseg-kiepitese/
https://felvidek.ma/2018/09/tisztelges-az-emberre-valas-es-a-hiten-jaras-elott/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 25.  
7 

templomkertben az EP-képviselő.  Fontosak az ilyen megemlékezések, nem szabad 

megfeledkezni a helytállásukról, hiszen nagyon jelentőset tettek a magyar közösség 

érdekében – emelte ki. 

 

Nagybecskerek: Szent Gellért ünnepe és tanévnyitó szentmise 
2018. szeptember 24. – Vajdaság.ma 

A nagybecskereki székesegyházban Szent Gellért napján, a nagybecskereki egyházmegye 

védőszentjének ünnepén egyben tanévnyitót is tartottak a leány- és a fiúkollégium 

növendékei, valamint a városi iskolák hittanosai részére. Az ünnepi szentmisét dr. Német 

László megyéspüspök celebrálta paptestvéreivel együtt. Homíliájában elmondta, hogy a 

kereszténység mindig tudott büszkélkedni nagy emberekkel, ezúttal két ilyen személyiségről 

szólt, Tertullianusról és Szent Gellértről. 

 

Száztíz vajdasági iskolában sztrájkolnak a tanárok 
2018. szeptember 24. – Pannon RTV 

Követelésük, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkező tanügyi dolgozók is a 9-es fizetési 

osztályba kerüljenek, ugyanúgy mint a közszféra más ágaiban az egyetemi végzettséggel 

rendelkezők. 110 iskolában sztrájkoltak ma a tanárok Vajdaságban - közölte a Vajdasági 

Tanügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Uniója. Követelésük, hogy az egyetemi végzettséggel 

rendelkező tanügyi dolgozók is a 9-es fizetési osztályba kerüljenek, ugyanúgy mint a közszféra 

más ágaiban az egyetemi végzettséggel rendelkezők. Az említett szakszervezetnek mintegy 

4500 tagja van, összesen 130 iskolában. 

 

Értékeket együtt képviselni 
2018. szeptember 24. – Magyar szó 

Az elmúlt három napban gazdag és tartalmas rendezvénysorozatra került sor Hajdújáráson, 

az 50. szüreti napok keretében. Egyebek közt termékbemutatók, kézműves kiállítás, 

művelődési műsor,finom ételek, italok és élő zene várta a nagyszámú érdeklődőt. Tegnap 

mezőgép-kiállítás is nyílt, amelyen szállítók és gyártók mutatkoztak meg. Az eseményen 

jelent volt Juhász Bálint, a Prosperitati ügyvezető igazgatója: 

 

Mintegy 40 ukrán kettős állampolgárt fedtek fel idén a csapi határőrök 
2018. szeptember 24. – MTI  

 A csapi határőregység munkatársai idén eddig 39 olyan esetet rögzítettek, amikor ukrán 

állampolgárok más államok útlevelét mutatták fel a határátlépés során - közölte Artem 

Olijnik őrnagy, a csapi határőregység külföldiekkel és szabálysértési ügyekkel foglalkozó 

osztályának vezetője a Tisza-1 kárpátaljai televíziós csatorna műsorában. A határőrtiszt 

elmondta, hogy a múlt évben összesen 49 ukrán állampolgárnál találtak külföldi útlevelet. 
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Hozzátette, az esetek 90 százalékában magyar útlevelekről van szó, a többi szlovák, román, 

izraeli úti okmány - adta hírül hétfőn a mukachevo.net munkácsi hírportál. 

 

Fedinec Csilla: Ukrajnában tiltott a többes állampolgárság, de a szankcióra nincs 
precedens 
2018. szeptember 24. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Akár az állását is elveszítheti, aki több állampolgársággal rendelkezik Ukrajnában, 

ugyanakkor ezzel még senkit nem büntetek – mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos 

Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa hétfő 

reggel az M1 aktuális csatornán. A szakértő elmondta, az ukrán állampolgársági törvény 

kizárja a kettős vagy többes állampolgárságot, de nem rendelkezik arról, hogy mi történik, ha 

valaki megszegi azt. A közalkalmazotti törvény tartalmazza, hogy ha kiderül a többes 

állampolgárság, akkor azonnal megszüntethetik az állását a szabály ellen vétőnek – fűzte 

hozzá. 

 

Brenzovics: nem először éri támadás a kárpátaljai magyarságot 
2018. szeptember 24. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Egyre jobban fokozódik a magyarellenesség Kárpátalján, legutóbb egy ukrán nacionalista 

weboldal kezdte el feltölteni nyilvános adatbázisába a feltételezett magyar állampolgársággal 

rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét. A Béketeremtő nevet viselő portál szerint a listázott 

magyarok törvénysértést követtek el a második állampolgárságuk megszerzésével. Az érintett 

személyek kárpátaljai önkormányzati vezetők vagy képviselők. Hármukról fényképet is 

közzétettek és megadták születési adataikat is. Megdöbbentő, hogy ezek az ukrán 

nacionalisták odáig jutottak, hogy egyszerű kárpátaljai emberek nevét teszik fel a listájukra – 

fogalmazott Brenzovics László a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

 

Az EU elvárja a kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában 
2018. szeptember 24. – karpatalja.m 

Az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság 2018. szeptember 17-18-án tartotta ukrajnai 

kihelyezett plenáris ülését Lembergben és Ivano-Frankivszkban. Az ülésen az Európai 

Parlament és az ukrán Legfelsőbb Tanács képviselői közösen megvizsgálták az EU-Ukrajna 

kapcsolatok jelenlegi állását, a Társulási Megállapodás végrehajtását, a reformok ütemét, a 

biztonsági és politikai kihívásokat, valamint a nemzeti kisebbségek jogi helyzetét. A látogatás 

résztvevői kerekasztal-megbeszélést tartottak az ukrajnai nemzeti kisebbségek képviselőivel, 

ahol Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke tájékozatott a 

kárpátaljai magyarság helyzetéről, az ukrán kormány által végrehajtott jogszűkítésekről, az új 

oktatási törvény 7. cikkelyének negatív következményeiről, a KMKSZ-székház 

felrobbantásáról, az egyre durvuló magyarellenes média-kampányról, a magyar értelmiségiek 

és újságírók elleni atrocitásokról, a készülő választások előtti időszak kihívásairól. 
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Kisebbségvédelmi minimumszabályokról szavazott a kulturális szakbizottság 
2018. szeptember 24. – karpatalja.ma 

A mai napon az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága (CULT) nagy többséggel 

elfogadta Bocskor Andrea EP-képviselő véleményét az EU-ban élő nemzeti és nyelvi 

kisebbségek védelmének minimumszabályairól. A CULT fideszes alelnöke elmondta: „Az 

Európai Uniónak hangsúlyosabban kell foglalkoznia a területén elő nemzeti, regionális és 

nyelvi kisebbségekkel, hiszen a kisebbségi jogokat az EU Alapjogi Chartája és számos 

nemzetközi jogi dokumentum is garantálja. Ennek ellenére az Unió nem szentel kellő 

figyelmet a területén élő nemzeti és regionális kisebbség több mint 50 millió tagjának, 

azoknak az őshonos közösségeknek, akik európai polgárok és nem bevándorlók a 

kontinensen”. 

 

Októbertől kezdődik Beregszászban a Pető-módszeres rehabilitáció 
2018. szeptember 24. – karpatalja.ma 

Októberben háromhetes Pető-módszeres rehabilitációt tartanak a Semmelweis Egyetem Pető 

András Karáról érkezett konduktorok mindazon betegek számára, akik már eddig részt vettek 

a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat központjában tartott foglalkozásokon – 

olvashatjuk a szervezet közösségi oldalán. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 24. – Kossuth Rádió 

 

Egy ukrán nacionalista weboldal elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába az 

állításuk szerint magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljaiak nevét 

Egy ukrán nacionalista weboldal elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába az állításuk 

szerint magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét. Ezzel nemcsak 

személyiségi jogokat sértenek, de veszélybe is sodorják őket, ugyanis Ukrajna ellenségeiként 

tüntetik fel őket. Az elmúlt hónapok legsúlyosabb magyarellenes megnyilvánulásaként 

értékeli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke azt az 5 magyar járási és városi 

képviselő nevét tartalmazó listát, amely a napokban jelent meg az ukrán sajtóban – azt 

állítva, hogy feltételezett kettős-állampolgárságuk miatt veszélyforrást jelenthetnek. Iváncsik 

Attila a KMKSZ elnökét Brenzovics Lászlót kérdezte.  
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Hivatalosan is köztársaságielnök-jelölt Bugár Béla 

Hivatalosan is köztársaságielnök-jelölt Bugár Béla.  A szlovák-magyar vegyes párt, a Most-

Híd elnüke hétfőm sajtótájékoztatón jelentette be, hogy összegyűjtötte a szükséges támogató 

aláírásokat. A jövő tavasszal sorra kerülő szlovákiai elnökválasztáson lesz még egy magyar 

nemzetiségű jelölt is: a Magyar Közösség Pártjának jelöltje, akinek a nevét a párt 

megalakulása 20. évfordulója alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésen hozzák 

nyilvánosságra szombaton.  

 

Két fontos kérdésről is döntött pénteken az Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség 

Két fontos kérdésről is döntött pénteken az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A 

Szövetségi Állandó Tanács a népszavazás kapcsán fogalmazott meg álláspontos és a 

tanügyminiszter leváltását kéri. Az RMDSZ arra biztatja a romániai magyarokat, hogy 

vegyenek részt az október 6-án és 7-én sorra kerülő alkotmánymódosító népszavazáson, és 

szavazzanak a lelkiismeretük szerint. A Szövetség ugyanakkor a tanügyminiszter leváltását 

kéri, amiért jóváhagyta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Petru 

Májor Egyetem összevonását, illetve kezdeményezte a román nyelv elemi osztályokban való 

oktatásának módosítását. A döntésekről Kelemen Hunor szövetségi elnököt Szilágyi Szabolcs 

kérdezte. 

 

Népszavazást tartanak Romániában október  

Térjünk vissza egy pár perc erejéig romániai népszavazásra, amit  azután írta ki az 

államelnök, hogy 3 millió állampolgár írta alá a vonatkozó petíciót. A háttérről tartott 

sajtótájékoztatót Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila képviselő. A népszavazás 

Romániában október első hétvégéjén lesz.  

 

Több mint 500-an futottak a hétvégén Beregszászon az Ökumenikus 

Segélyszervezet által szervezett 4. jótékonysági félmaratonon 

Több mint 500-an futottak a hétvégén Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet által 

szervezett 4. jótékonysági félmaratonon. A résztvevők a 1353-as adományvonal számát 

viselték magukon. A szervezők szerettek volna minél több embert buzdítani a nehézségekkel 

küzdő családokat segítő programjaik támogatására. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként 

Lévai Anikót, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövetét halljuk. 
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Megkezdődött az új tanév a szabadkai Cofman Judit Matematikai 

Tehetségfejlesztő Iskolában 

Szombat reggel megkezdődött az új tanév a szabadkai Cofman Judit Matematikai 

Tehetségfejlesztő Iskolában. Az emelt szintű műhelymunkákat az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete szervezi immár huszonharmadik éve. Egy-egy tanévben nagyjából 

150 gyerek kapcsolódik be a munkába. A kezdeményező Szabó Magdolna tanárnő sem 

gondolta 1995-ben, amikor megálmodta a díjmentes Cofman Iskolát, hogy ilyen sikere lesz a 

tehetséggondozónak. Elsőként őt kérdezte Németh Ernő. 

 

A Magyarok kenyere programhoz csatlakozott a Bánsági Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesülete 

A Magyarok kenyere programhoz csatlakozott a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók 

Egyesülete is, gyűjtést szervezett a magyar gazdák körében szociális szervezetek 

megsegítésére. Szombaton Zsombolyán a támogatók, és a támogatottak is egy szimbolikus kis 

zsák búzát valamint egy kenyeret kaptak, de a támogatás nagyobb része pénz formájában 

került négy Temes megyei – gyermekeket illetve időseket gondozó – szervezethez. Lehőcz 

László az Egyesület elnökét, Csősz Jánost kérdezte a kezdeményezésről. 

 

 

 

 

 

 

 


