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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Orbán: a sport Közép-Európa közös nyelve 
2018. szeptember 27. – MTI, Híradó, Origo, kormany.hu, fidesz.hu, Demokrata, PestiSrácok, 

888.hu, Lokál, Nemzeti Sport, Mandiner, Pannon RTV 

Közép-Európa közös nyelvének nevezte a sportot, különösen is a labdarúgást Orbán Viktor 

miniszterelnök csütörtökön a vajdasági Topolyán, a TSC Labdarúgó Akadémia átadóján. A 

kormányfő szerint természetes, hogy a sport összeköti a közép-európai népeket, például a 

szerbeket és a magyarokat. Bár "nehéz történelem van mögöttünk", ma már olyan szelek 

fújnak, amelyek az együttműködők vitorláját dagasztják - fogalmazott. Hangsúlyozta: akik ma 

Európában összefognak, azok megerősödnek, akik viszont széthúznak, azok legyengülnek és 

széthullanak. A szerbek és a magyarok az összefogást választották politikában, gazdaságban, 

kultúrában és sportban egyaránt - tette hozzá a miniszterelnök, köszönetet mondva ezért 

Aleksandar Vucic szerb elnöknek. Orbán Viktor jelezte egyúttal, hogy a topolyai labdarúgó-

akadémia még csak a kezdet, "még sok szép feladat, megépítendő sportközpontok és sok ezer 

gyermek sportolásának megszervezése (...) vár ránk". 

 

Eltörölte a kormány a románnyelv-oktatást szabályozó cikkelyt, ismét magyar 
tanítók oktatják a román nyelvet 
2018. szeptember 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

Törölte a román kormány annak az augusztusban kibocsátott rendeletnek a cikkelyét, amely 

hátrányosan érintette a magyar elemi osztályos diákokat, mivel román szaktanárokra bízta a 

román nyelv oktatását – adta hírül csütörtökön az RMDSZ. A Viorica Dăncilă vezette kabinet 

csütörtöki ülésén született döntés értelmében újra magyar tanítók oktatják a román nyelvet. 

Az RMDSZ hírlevele szerint a szövetségi elnök úgy értékeli, a kormány elfogadta a magyar 

gyermekek és szülők, a szakma, valamint az RMDSZ érveit, és megértette: a tanügyminiszter 

lépése szakmailag megalapozatlan és meggondolatlan volt.  

 

Lemondott a tanügyminiszter 
2018. szeptember 27. – MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

Lemondott Valentin Popa román oktatási miniszter csütörtökön, miután Liviu Dragnea 

szociáldemokrata pártelnök közvetve őt tette felelőssé azért, hogy az RMDSZ felfüggesztette 

parlamenti együttműködését a szociálliberális kormánykoalícióval. Az RMDSZ a múlt héten 

kérte a koalíciótól Popa leváltását. Egyebek mellett azt rótták fel neki, hogy 

kormányrendelettel – a tanítók helyett – szaktanárokra bízta a román nyelv oktatását a 

kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolákban, anélkül, hogy erről kikérte volna a kisebbségi 

érdekképviseletek, vagy a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár véleményét. A tanévnyitó 
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előtt néhány héttel kiadott rendeletet nemcsak szakmai alapon kifogásolták, hanem azért is, 

mert nem maradt idő a hatályba léptetésére, szervezési problémák megoldására, szaktanárok 

alkalmazására. Popát csütörtök reggel parlamenti házelnöki irodájába kérette Liviu Dragnea 

pártelnök, aki később azt mondta az újságíróknak: nemcsak a magyar, hanem valamennyi 

romániai nemzeti kisebbség elégedetlen azzal, hogy a tanítók helyett immár szaktanároknak 

kell oktatniuk a román nyelvet a kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolákban, az emiatt 

kialakult helyzetet pedig a kormánynak kell megoldania. 

 

A KMKSZ elnöke magyarázatot kért az ukrán határőrség parancsnokától a 
kárpátaljai magyarok vegzálása miatt 
2018. szeptember 27. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Erdély Ma 

Újabb beadványban kért magyarázatot Petro Cihikaltól, az Ukrán Állami Határőrszolgálat 

(DPSZU) vezetőjétől Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke, az ukrán parlament képviselője a Magyarországra tartó kárpátaljai magyar 

értelmiségiek határátkelőhelyeken történő előállítása és motozása kapcsán - adta hírül 

csütörtökön internetes kiadásában a KMKSZ Kárpátalja című hetilapja. A cikk szerint a 

képviselő beadványában rámutatott, hogy a magyar nemzetiségű értelmiségieket órákra 

feltartóztatják a határon, járműveiket, személyes holmijukat, okmányaikat minden indoklás 

nélkül tüzetesen átvizsgálják, miközben az eljárás okát nem közlik, és a történtekről 

semmilyen hivatalos feljegyzést nem készítenek. Brenzovics László kitért arra is, hogy 

sajtóinformációk szerint a DPSZU munkatársai a határátkelőhelyeken rendelkeznek azoknak 

a természetes személyeknek a névsoraival, akiket elő kell állítani, vagy akiknek meg kell 

tiltani a határátlépést, majd a történtekről a határőrök tájékoztatni kötelesek bizonyos 

bűnüldöző szerveket - áll az írásban. 

 

Kettős állampolgársági vita - Kormányzó: a kárpátaljaiak soha nem fognak 
magyarellenes provokációkat támogatni 
2018. szeptember 27. – MTI, Mandiner, Magyar Idők, Webrádió 

A kárpátaljai emberek soha nem fognak magyarellenes provokációkat támogatni, nem 

értenek egyet azzal a negatív hozzáállással, amit Kijev tanúsít; Beregszászon nincs semmiféle 

ukránellenes hangulat, ezért Ukrajnának nem kellene kardcsörtetéssel foglalkoznia az 

Európai Unió határán - jelentette ki Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója a Szegodnya 

című ukrán lap portálján csütörtökön közzétett interjúban. A kárpátaljai megyevezető a 

beregszászi magyar konzulátuson titokban készített felvételek kiszivárogtatása nyomán 

kirobbant botrány kapcsán elmondta, Beregszászon nincs semmiféle ukránellenes hangulat, 

Kárpátalja nem támogatja azt a negatív megközelítést, amelyet Kijevből sugároznak, beleértve 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszternek az üggyel kapcsolatban tett nyilatkozatait. 

Kárpátalján ugyanis 1100 éve együtt élnek magyarok, ukránok és más nemzetiségűek; aki 

tősgyökeres helyi lakos, és nem 1946 után települt oda, annak legalább egy csepp vagy egy 

liter magyar vér csörgedez az ereiben - tette hozzá. 
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MOGYE: bojkottál a magyar tagozat vezetősége, Szabó szerint az 
egyetemegyesítés a felszámolásukat célozza 
2018. szeptember 27. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Felfüggesztették vezető tisztségeik betöltését a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) választott és kinevezett magyar tisztségviselői az egyetemegyesítés miatti 

tiltakozásuk jeléül. A felsőoktatási intézmény magyar tagozatának vezető tanácsa azután 

döntött így, hogy a román kormány már a most kezdődő a tanévtől egyesítette a MOGYE-t és 

a román tannyelvű Petru Maior Egyetemet, és létrehozta a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetemet (MOGYTTE). A magyar vezetők 

mindaddig nem töltik be a tisztségeiket, amíg nem születik egy, a magyar nyelvű oktatás 

jövőjét hosszútávon biztosító megnyugtató döntés. A magyar tagozat vezető tanácsa 

csütörtöki állásfoglalásában a magyar oktatás felszámolása felé tett döntő lépésként értékeli, 

hogy a két egyetem szenátusa által – a magyar tagozat akarata ellenére – megszavazott 

egyetemegyesítést a kormány már idei hatállyal szentesítette. 

 

A határon túli iskolákba is eljut Magyarország Nemzeti Atlaszának új kiadása 
2018. szeptember 27. – Krónika 

Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét mutatták be 

csütörtökön Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában. Az atlasz 

folyamatosan frissülő online változata szabadon letölthető lesz, és háromezer kötet az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma közreműködésével jut el magyarországi és határon túli magyar 

tannyelvű közép- és felsőoktatási intézményekhez – közölte honlapján az Akadémia. 

 
Lezajlott Horváth Anna perének első fellebbviteli tárgyalása 
2018. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Úgynevezett bizonyítási indítványokat nyújtott be a védelem Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester és Fodor Zsolt üzletember perének első fellebbviteli tárgyalásán. A következő 

tárgyalást november 7-én tartják. Október 10-én azonban már kiderül, hogy jóváhagyta-e a 

védelem indítványait a bíró. 

 

Kelemen Hunor Valentin Popa lemondásáról: „Nekünk az a fontos, hogy a 
problémát megoldjuk” 
2018. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro 

Csütörtök délutáni ülésen hatálytalanítani készül a kormány a románnyelv-oktatásos rendelet 

kisebbségek tiltakozását kiváltó előírását. Az oktatási miniszter ezzel nem értett egyet, ezért 

mondott le – nyilatkozta a Maszolnak az RMDSZ elnöke. A politikus tájékoztatása szerint az 

előírást hatálytalanító sürgősségi rendelet szövege már napok óta elkészült, de Valentin Popa 

nem volt hajlandó ezt felvállalni. „Nekünk az a fontos, hogy a problémát megoldjuk. Ha ezt 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-bojkottal-a-magyar-tagozat-vezetosege-szabo-szerint-az-egyetemegyesites-a-felszamolasukat-celozza
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-bojkottal-a-magyar-tagozat-vezetosege-szabo-szerint-az-egyetemegyesites-a-felszamolasukat-celozza
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-hataron-tuli-iskolakba-is-eljut-magyarorszag-nemzeti-atlaszanak-uj-kiadasa
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102258-lezajlott-horvath-anna-perenek-els-fellebbviteli-targyalasa
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102285-kelemen-hunor-valentin-popa-lemondasarol-nekunk-az-a-fontos-hogy-a-problemat-megoldjuk
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102285-kelemen-hunor-valentin-popa-lemondasarol-nekunk-az-a-fontos-hogy-a-problemat-megoldjuk


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 28.  
4 

csak a miniszter lemondásával lehetett megoldani, részünkről rendben van” – fogalmazott 

Kelemen, hozzátéve, hogy tudomása szerint a sürgősségi rendelet a kormány csütörtöki 

ülésének napirendjén szerepel. 

 

Ellentámadásban a távozó miniszter: „a Hargita megyei diákok köszönni sem 
tudnak románul” 
2018. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A Hargita megyei diákok még köszönni sem tudnak románul; ő csak ezen a tarthatatlan 

helyzeten akart változtatni, de nem hagyták – közölte a sajtónak szétküldött állásfoglalásában 

Valentin Popa volt oktatási miniszter, néhány órával a lemondása bejelentése után. A 

politikus azzal fenyegetőzött, hogy a parlament visszavonhatja a románnyelv-oktatásos 

előírást hatálytalanító, csütörtökön elfogadott rendeletet. 

 

Több vezető politikus is kommentálta Valentin Popa lemondását 
2018. szeptember 27. – maszol.ro, Erdély Ma 

Több vezető politikus is kommentálta Valentin Popa azon döntését, hogy lemond 

tanügyminiszteri tisztségéről, mert nem hajlandó hozzájárulni az RMDSZ és a nemzeti 

kisebbségek által kifogásolt, románnyelv-oktatásra vonatkozó augusztusi rendelet 

visszavonásához. 

 

A MAKOSZ és a MIÉRT üdvözli, hogy újra magyar tanítók oktatják a román 
nyelvet 
2018. szeptember 27. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(MIÉRT) üdvözli az augusztusban elfogadott kormányrendelet vitatott előírásának 

visszavonását. Csütörtöki közös állásfoglalásuk szerint a normalitáshoz való visszatérést 

jelenti, hogy újra zavartalanul tanulhatnak a kisebbségi anyanyelvű diákok. 

 
Bővített együttműködést írt alá a kolozsvári Sapientia és a Mathias Corvinus 
Collegium 
2018. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Meghosszabbítja együttműködési partnerségét a 2018/2019-es tanévre a Sapientia EMTE 

Kolozsvári Kara és a budapesti Mathias Corvinus Collegium (MCC). Csütörtökön Kolozsváron 

dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának dékánja elmondta: az 

együttműködés a tehetséggondozásra vonatkozik, erre pedig azért van szükség, mert a 

fiatalok közül ki kell tudni választani az igazán motiváltakat – ehhez pedig jó eszköz az MCC 

programja. A Sapientia EMTE így a középiskolások felkarolása mellett az egyetemisták 

támogatásába is bekapcsolódik. 
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Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata Erdély 100 
évéről 
2018. szeptember 27. – maszol.ro 

A Kós Károly Akadémia Alapítvány, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Szacsvay 

Akadémia közös szervezésében, 2018 októberétől folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, 

nagy sikerű, történelmi tárgyú előadás-sorozat. A kezdeményezés célja, hogy Kós Károly 

szellemiségét követve megteremtse az erdélyi magyar történelmi gondolkodás fontos, 

tudományos igényű fórumát Marosvásárhelyen. Az előadás-sorozat az erdélyi magyar 

történelem legutóbbi 100 évének legfontosabb eseményeit, folyamatait mutatja be. 

 

Közel egymillió lejes támogatás a Gyulafehérvári Caritasnak 
2018. szeptember 27. – maszol.ro 

Az előző évekhez hasonlóan Hargita Megye Tanácsa idén is támogatja a Gyulafehérvári 

Caritas tevékenységeit. A partnerség része a 12 nyertes pályázat is, melyből tízet a Megyei 

Tanács alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

finanszíroz. Minderről a Caritas képviselői, Demeter Zsuzsa és Péter György, valamint 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke számolt be egy szerdai sajtótájékoztatón. 

 

Valentin Popa: Az RMDSZ követelése meghaladja a lelkiismeretem szabta 
határokat 
2018. szeptember 27. – transindex.ro 

Azért mond le tanügyminiszteri tisztségéről, mert nem ért egyet az RMDSZ azon 

követelésével, hogy módosítsák a kisebbségi tannyelvű elemi osztályokban zajló románnyelv-

oktatásra vonatkozó rendeletet - jelentette ki Valentin Popa. Popa a B1 televíziócsatornának 

nyilatkozva elfogadhatatlannak nevezte az RMDSZ követelését, amely szerinte inkább 

politikai célzatú, mintsem a tanárokkal kapcsolatos. „Nem veszélyeztethetem egyoldalú 

döntéseimmel a kormány vagy a parlamenti többség stabilitását. Ha a követelések 

meghaladják a lelkiismeretem szabta határokat, inkább visszavonulok” - jelentette ki. 

 

Vas megyeiek a Hunyad Megyei Magyar Napokon 
2018. szeptember 27. – Nyugati Jelen 

Jelentős Vas megyei küldöttség érkezett az idei Hunyad Megyei Magyar napokra. Ami 

egyáltalán nem meglepő, tekintettel arra, hogy Vajdahunyad és Szombathely már 1990-ben, 

Hunyad és Vas megye, pedig 1992-ben testvéri együttműködést kötött. A kapcsolat idén 

júliusban bővült ki, amikor a félig magyar lakosságú Lozsádot is magába foglaló Martinyesd 

testvérközségi kapcsolatot épített ki a Vas megyei Ikervárral. A Vas megyeiek tehát gyakran 

eljönnek Hunyad megyébe, a magyar napok alkalmával Lozsádon, Déván és Vajdahunyadon 

is jelen voltak. 

 

Női szerep, családtámogatás a dél-erdélyi szórványban 
2018. szeptember 27. – Nyugati Jelen 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102249-folytatodik-a-kos-karoly-akademia-alapitvany-el-adas-sorozata-erdely-100-ever-l
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102249-folytatodik-a-kos-karoly-akademia-alapitvany-el-adas-sorozata-erdely-100-ever-l
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102265-kozel-egymillio-lejes-tamogatas-a-gyulafehervari-caritasnak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102265-kozel-egymillio-lejes-tamogatas-a-gyulafehervari-caritasnak
http://itthon.transindex.ro/?hir=53015
http://itthon.transindex.ro/?hir=53015
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tulleptek_a_protokollaris_jellegen.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/noi_szerep_csaladtamogatas_a_del_erdelyi_szorvanyban.php
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A külhoni magyar családok támogatását célzó Köldökzsinór programot ismertették csütörtök 

délután a dévai Magyar Házban. A IX. Magyar Napok Keretében zajló kerekasztal-

beszélgetésen szervezőként vett részt Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Női Unió 

Egyesület elnök asszonya és három munkatársa, támogatóként Kolozsi Tibor, a Magyar 

Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi képviselője, partnerekként pedig a helyi magyar 

közösség képviselői. 

 
Kiállnak a hagyományos családmodell mellett 
2018. szeptember 28. – Krónika 

A család meghatározását célzó, október 6–7-ére kiírt alkotmánymódosító népszavazáson való 

részvételre buzdít a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) – hangzott el azon a 

csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyet a témában tartott Csűry István püspök, Vinczéné Pálfi 

Judit missziói előadó-tanácsos, valamint Forró László főjegyző Nagyváradon. Mint 

hangsúlyozták, fontosnak érzik, hogy az egyház hallassa a hangját, s bár soha nem gondolták 

volna, hogy bibliai értékek mellett kell kiállni egy referendumon, „ha már így veszélybe 

kerülnek ezek az értékek, akkor azokért ki kell állni”. 

 

Együttes ülést tart az EMNT és az SZNT 
2018. szeptember 28. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács együttes ülésre 

hívja össze küldötteit a marosvásárhelyi Vártemplomba október 27-én. A két szervezet közös 

közleménye szerint a rendezvény napirendjén szerepel a Székelyföld autonómiájára 

vonatkozó törvénytervezet negyedik beterjesztése, a romániai magyar nemzeti közösség 

személyi elvű autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismételt beterjesztése, a partiumi 

autonómia ügyének előmozdítása, a romániai magyar tanügyi autonómia bevezetése, az 

erdélyi közösségi rendszer átalakítása a magyarság etnikai jelenlétének és közösségi 

igényeinek figyelembevételével. A két testület ugyanakkor újjáalakulásának 15-ik évfordulóját 

ünnepli. Az ülés egyben Székelyföld autonómiájának napjára és a november 18-i 

sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésre való mozgósítás és felkészülés is – közölte az EMNTés 

az SZNT. 

 

Két térkép, egy rendelet és egy lemondás 
2018. szeptember 28. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár nem ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy 

Valentin Popa oktatási miniszter azért mondott le tisztségéből, mert belátta: az oktatási tárca 

nevetségessé teszi magát azáltal, hogy vegzálni kezdte a székelyudvarhelyi Palló Imre Zene- és 

Képzőművészeti Szakközépiskolát, kijelenthető: az egyéb, kisebbségi szempontból hátrányos 

intézkedések mellett – lásd a román nyelv alsó tagozaton történő oktatását a diákok 

anyanyelvét többnyire nem beszélő román szaktanárokra bízó rendeletet – ez is olyan csepp 

volt a pohárban, amely miatt nem lehetett maradása”. 
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Megújult és kibővült Nagybudafa kicsi óvodája 
2018. szeptember 27. – Ma7.sk 

Szeptember 27-én, csütörtök délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a Gelle községhez 

tartozó Nagybudafán a felújított óvodát. Az épületet és környezetét a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Programban kapott magyarországi támogatásból varázsolták újjá. Az 

ünnepségen jelen volt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke és Czibula Ádám, a 

Bethlen Gábor Alap felvidéki ügyvezető igazgatója. Az átadót megtisztelte jelenlétével 

Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztályának 

vezetője és kollégája, Csányi Norbert is, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Nemzetpolitikai 

Kapcsolattartási Főosztályának területi referense. Kovács László szavalata nyitotta meg az 

ünnepi műsort. A vendégek köszöntése után az óvodások népi gyermekjátékokból, 

versikékből összeállított zenés, táncos műsora mindenki arcán mosolyt fakasztott. 

 

Átadták a megújult Tündérkert óvodát Gútán 
2018. szeptember 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Mintegy 170 ezer euróból újult meg a gútai Tündérkert óvoda, melyet szeptember 27-én adtak 

át hivatalosan. Felújították a világító testeket, a fűtésrendszert, a játszóteret, a Brünni téri és 

az Erdő utcai Tündérkert óvodában is. Horváth Árpád polgármester köszönetét fejezte ki a 

magyar kormánynak nagylelkű támogatásáért, az MKP-nak a segítségért, a városháza 

alkalmazottainak papírmunkáért, a tervezőnek és kivitelezőnek a szép kivitelezésért, Tóth 

Szilvia igazgató asszonynak, az óvoda összes alkalmazottjának fáradhatatlan munkáért, a 

szülőknek a segítségért és a kitartásért. Az idén 50 éves óvoda októberben is ünnepelni fog, 

tudtuk meg Tóth Szilviától, az óvoda igazgatónőjétől, aki köszöntötte az átadó ünnepségen 

megjelenteket, többek közt: Czimbalmosné Molnár Évát, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztályának vezetőjét, Czibula Ádámot, a Bethlen 

Gábor Alap komáromi irodájának vezetőjét, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártja 

elnökét, Horváth Árpád polgármestert, az önkormányzat képviselőit, a szülőket. 

 

Juhász Andrást támogatja az MKP Zselízen 
2018. szeptember 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az MKP zselízi alapszervezete határozatban foglalt állást, hogy a jelenleg is hivatalában lévő 

polgármestert, Juhász Andrást támogatja a november 10-én esedékes önkormányzati 

választáson. „Tekintettel, hogy nem állítottunk saját polgármester-jelöltet, úgy határoztunk, 

hogy megvárjuk a jelöltség benyújtásának határidejét. Majd miután a városi választási 

bizottság is jóváhagyta a jelöléseket, vált hivatalossá az indulók kiléte. Más megkeresés is 

érkezett az irányunkba, de az eddigi együttműködésből kiindulva, az értékrendet és a 

programot egyeztetve egyedül a jelenlegi polgármester, Juhász Andrással és programjával 

egyeztethető össze az, amit az MKP képvisel, így egyértelmű volt a döntés. A taggyűlés 

egyöntetűen, ellenszavazat nélkül állt ki a polgármester úr mellett.” 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/megujult-es-kibovult-nagybudafa-kicsi-ovodaja4
https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-megujult-tunderkert-ovodat-gutan
https://ma7.sk/tajaink/juhasz-andrast-tamogatja-az-mkp-zselizen
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„Köszönjük, hogy a magyar iskolát választotta!” 
2018. szeptember 27. – Felvidék Ma 

„Jól döntöttek!” – mondta Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási 

programokért felelős igazgatója. Több, mint háromszázszor hangzott el szeptember 27-én ez a 

köszönetnyilvánítás a Rákóczi Szövetség részéréről azon szülők felé, akik magyar iskolát 

választottak gyermekeiknek. A felvidéki beiratkozási program keretében meghirdetett 

pályázati felhívás értelmében a magyar iskolák első osztályába beiratkozott gyermekeket a 

Rákóczi Szövetség 10 000 forint összegű beiratkozási támogatásban részesíti. A 

Rimaszombati járásban az átadási ünnepségre 2018. szeptember 27-én került sor öt 

helyszínen. Budapestről Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási 

programokért felelős igazgatója és Pandy Rita, a Rákóczi Szövetség rendezvényszervezője, a 

magyar iskolaválasztási programokért felelős munkatársa végezte az adminisztrációt. 

 
A cél: megerősíteni az anyanyelven való oktatást 
2018. szeptember 27. – Felvidék Ma 

A szilicei magyar tanítási nyelvű óvoda új környezetben várta a 2018/2019-es tanév 

apróságait, akik elsőként toppanhattak be az óvoda megújult helyiségeibe. Szilicén az óvoda 

költségvetése ugyancsak szűkös. A százéves épület fejlesztését, korszerűsítését, illetve a 

felújításokat pályázati forrásokból tudják megoldani. Az óvodafejlesztési program első 

hullámában a Rozsnyói járás négy oktatási intézménye – Szilice, Kőrös, Körtvélyes és 

Szádalmás – részesült támogatásban. Napjainkra mindegyik óvodában befejezték már 

a felújítási munkálatokat. „Nagy örömünkre szolgál, hogy megújultak a helyiségek, és 

megváltozott az épület belső atmoszférája. Már tisztább és biztonságosabb környezetben 

tudjuk fogadni a kicsiket és bízunk benne, hogy a jövőben az épület külseje is új színt kap 

majd” – fejtette ki a polgármester. 

 

Fekete Irén az SZMPSZ Komáromi TV országos elnökjelöltje 
2018. szeptember 27. – Ma7.sk 

Tisztújító közgyűlést tartott szeptember 26-án a Selye János Gimnázium aulájában a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Komáromi Területi Választmánya. Nyolc év 

után távozott annak éléről Fekete Irén, akit a küldöttek többsége az SZMPSZ országos elnöki 

posztjára jelölt. 

 

A vajdasági magyarság jogainak erősítése a cél 
2018. szeptember 27. – Vajdaság.ma 

„Módosító indítványaimmal szeretném elérni, hogy a vajdasági magyarság érdekei 

megjelenjenek a szerb országjelentésben. Célom, hogy a csatlakozási folyamatok végére a 

vajdasági magyarság egy, a jogaiban és helyzetében megerősödött közösséggé váljon, erre 
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https://felvidek.ma/2018/09/koszonjuk-hogy-a-magyar-iskolat-valasztotta/
https://felvidek.ma/2018/09/a-cel-megerositeni-az-anyanyelven-valo-oktatast/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/fekete-iren-az-szmpsz-komaromi-tv-orszagos-elnokjeloltje
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22803/A-vajdasagi-magyarsag-jogainak-erositese-a-cel.html
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ugyanis lehetőséget adnak az Európai Unió és Szerbia közötti társulási tárgyalások” - mondta 

Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a 2018-as szerb országjelentés kapcsán. 

 

Felújítják a zentai Szent Anna temetőben 51 hadifogoly sírját 
2018. szeptember 27. – Pannon RTV 

Az alsóvárosi temetőben nyugvó foglyok 1945-ben kerültek a zentai laktanyában kialakított 

fogolytáborba, ahol javarészt a nem megfelelő higiéniai körülmények miatt vesztették 

életüket. Molnár Tibor helytörténész a Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi 

halottjai című könyvében foglalkozik a zentai hadifogoly-táborban elesettekkel. 

Kutatómunkája során egyebek mellett az 1945-ös halotti anyakönyvek adataira támaszkodott: 

„Magyar állampolgárokról van szó. Baranyából származó sváb nemzetiségűekről. Érdekesség, 

hogy két lengyel is van. Bányában dolgozó bányászokról van szó, akiket a háború végén, 1945 

tavaszán mozgósíthattak, és így estek a partizánok fogságába.” 

 

Tanévnyitó a PTE Egészségtudományi Kar zombori elsőseinek 
2018. szeptember 27. – Pannon RTV 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának 

zombori, székhelyen kívüli elsőéves hallgatói számára a Magyar Polgári Kaszinóban. A 

felsőfokú, nyolcszemeszteres BSc ápolói képzésre idén huszonnégyen iratkoztak be. Az 

intézmény lehetőséget biztosít azok számára, akik itthon magyar nyelven szeretnék folytatni 

felsőfokú tanulmányaikat. 

 

Felújítják az I. világháborús emlékművet Bácskossuthfalván 
2018. szeptember 27. – Pannon RTV 

Felújítják a bácskossuthfalvi első világháborús emlékművet. A felújítás a magyar kormány 

támogatásával valósul meg a világégés befejezésének századik évfordulója alkalmából. 

Javában zajlanak a bácskossuthfalvi első világháborús emlékmű felújítási munkálatai. A 

helyiek örülnek, hogy végre méltóképpen emlékezhetnek a háború áldozataira. 

 

Kisebbségi médiakonferencia lesz Újvidéken 
2018. szeptember 27. – Pannon RTV 

Novemberben második alkalommal tartanak Európai kisebbségi médiakonferenciát 

Újvidéken, ahol a hangsúly ismét a tapasztalatcserén lesz. A többnyelvűség és a 

multikulturalizmus az Unió számra az egyik legfontosabb szempont, mondják az illetékesek. 

Erre pedig a konferencián is felhívják majd a figyelmet. 

 

Lehet még lejjebb az ukrán–magyar kapcsolatokban 
2018. szeptember 27. – hirado.hu, karpatlaja.ma 

Egyre több a konfliktus a két ország között, már konzulok kiutasítása is felvetődött. Ukrajna 

súlyos törvénysértésnek minősítette, hogy – egy, az ukrán állami hírügynökség által közzétett 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felujitjak-zentai-szent-anna-temetoben-51-hadifogoly-sirjat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyito-pte-egeszsegtudomanyi-kar-zombori-elsoseinek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitjak-az-i-vilaghaborus-emlekmuvet-bacskossuthfalvan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kisebbsegi-mediakonferencia-lesz-ujvideken
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/lehet-meg-lejjebb-az-ukran-magyar-kapcsolatokban/
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videón – kárpátaljai magyarok állampolgári esküt tettek a beregszászi magyar konzulátuson. 

Magyarország visszautasította a vádakat. Eddig nem volt példa az ukrán-magyar kapcsolatok 

történetében arra, hogy bármely ország konzulját kiutasították volna – mondta Fedinec 

Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos főmunkatársa a Kossuth Rádió 

A nap kérdése című műsorában. A 2014-es válságig nem került sor a jelenlegihez hasonló 

konfliktusra, amely azonban azóta egyre jobban mélyül – mondta Fedinec.  

 

Az SZBU nyomozást indított a magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljaiak 
felderítésére 
2018. szeptember 27. – MTI, Magyar Idők, Lokák   

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozást indított a Kárpátalja megyében kiadott 

magyar útlevelek ügyében - közölte Jurij Lucenko ukrán főügyész csütörtökön újságírókkal a 

112 Ukrajina hírtelevízió beszámolója szerint. A főügyész szavai szerint a kettős 

állampolgárság kérdésében egyértelmű a helyzet: az ilyen bűncselekmény felelősségre vonást 

von maga után. Példaként hozta fel az Ukrajnából külföldre menekült Andrij Artemenko 

parlamenti képviselőt, akit szavai szerint megfosztottak ukrán állampolgárságától, miután 

kiderült, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Más források alapján viszont 

Artemenkót még nem fosztották meg jogerősen ukrán állampolgárságától, a pontos jogi 

helyzet ezzel kapcsolatban nem világos.   

 

Az SZBU cáfolta, hogy megindította volna a nyomozást a magyar útlevelek 
ügyében 
2018. szeptember 27. – MTI  

Jelen pillanatban még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a 

Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében, ellentétben Jurij Lucenko főügyész állításával 

- közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője a LIGA.net ukrán hírportál szerint. "Erről én 

semmit sem tudok" - mondta a szóvivő, furcsának nevezve a főügyész bejelentését, miszerint 

a titkosszolgálat nyomozást indított, és minden felderített kettős állampolgárt felelősségre 

vonnak, megfosztanak ukrán állampolgárságától. Szavai szerint a főügyészség eljárást 

indíthatott, és a nyomozás elvégzését az SZBU hatáskörébe utalhatta, de ilyen tartalmú 

dokumentum nem érkezett a titkosszolgálathoz. 

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programjai a 2018/2019-
es tanévben is folytatódnak 
2018. szeptember 27. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az 

esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban Kárpátalja általános- és 

középiskolásai vehetnek részt évről-évre. A program a 2018-2019-es tanévben 4 szombaton 

valósul meg az alábbi Tehetségpontokban: Aknaszlatina (koordinátora Benedek Imre), Bátyú 

(koordinátora Szántó Edit és Bajusz Erzsébet), Beregszász (koordinátora Snicer-Pobránszky 
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https://magyaridok.hu/kulfold/titkosszolgalati-szal-a-beregszaszi-ugyben-3523535/
https://magyaridok.hu/kulfold/titkosszolgalati-szal-a-beregszaszi-ugyben-3523535/
https://karpathir.com/2018/09/27/az-szbu-cafolta-hogy-meginditotta-volna-a-nyomozast-a-magyar-utlevelek-ugyeben/
https://karpathir.com/2018/09/27/az-szbu-cafolta-hogy-meginditotta-volna-a-nyomozast-a-magyar-utlevelek-ugyeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai-a-2018-2019-es-tanevben-is-folytatodnak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programjai-a-2018-2019-es-tanevben-is-folytatodnak/
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Gabriella), Mezővári (koordinátora Bíró Éva), Munkács (koordinátora Horvát Ivett), 

Nagydobrony (koordinátora Molnár Erzsébet), Péterfalva (koordinátora Kalanics Irén), 

Ungvár (koordinátora Kulin Judit). 

 

Magyar orvos segíti a kárpátaljai cukorbeteg gyermekeket 
2018. szeptember 28. – Magyar Idők 

Kárpátalján a közelmúltban már második alkalommal rendeztek diabéteszoktató hétvégét 

magyar családoknak, ugyanis az ukrán nyelven történő szakellátás nehézséget okoz a 

betegség hátterének megértésében és kezelésében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által is támogatott hiánypótló rendezvény ötletgazdája és motorja Blatniczky László budapesti 

diabetológus főorvos volt. 

 

Horvát miniszterelnök először látogatott el a HMDK-hoz 
2018. szeptember 27. – Képes Újság 

HMDK-elnök meghívására Andrej Plenković horvát miniszterelnök múlt heti pélmonostori 

hivatalos látogatása során ellátogatott az ottani magyarok székházába is, ahol a HMDK 

vezetőségével munkamegbeszélést folytatott. Jankovics szerint ez egy rendkívüli jelentőséggel 

bíró esemény, amely a magyar közösség munkájának az elismerését, valamint a legmagasabb 

szintű támogatását jelenti, különösen a tervezett projektek, tervek megvalósítását illetően. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: folyamatosan valósulnak meg a 
projekt horvátországi tervei 
2018. szeptember 27. – Képes Újság 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos 

beruházás és pályázat megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van, amelyek mind a 

minőségi magyar óvodai oktatást szolgálják. 

 

Magyar napok Fiumében 
2018. szeptember 27. – Képes Újság 

Magyar Napok Fiumében címmel tartott háromnapos művészeti, kulturális és gasztronómiai 

programokkal teli rendezvénysorozatot a Kvarner-öböl partján fekvő kikötővárosban 

szeptember 21. és 23. között a Zágrábi Magyar Intézet és a zágrábi magyar nagykövetség a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) Tengermelléki-fennsíki 

megyei egyesülete közreműködésével. 

 

Székházat kaptak az újbezdániak is 
2018. szeptember 27. – Képes Újság 
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https://magyaridok.hu/belfold/magyar-orvos-segiti-a-karpataljai-cukorbeteg-gyermekeket-3515006/
http://www.kepesujsag.com/horvat-miniszterelnok-eloszor-latogatott-el-a-hmdk-hoz/
http://www.kepesujsag.com/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-folyamatosan-valosulnak-meg-a-projekt-horvatorszagi-tervei/
http://www.kepesujsag.com/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-folyamatosan-valosulnak-meg-a-projekt-horvatorszagi-tervei/
http://www.kepesujsag.com/magyar-napok-fiumeben/
http://www.kepesujsag.com/szekhazat-kaptak-az-ujbezdaniak-is/
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A HMDK folytatja beruházásait a magyar településeken. Elkezdődtek a felújítási munkák az 

újbezdáni művelődési egyesület nemrég vásárolt székházán is. A HMDK terveiben az épület 

teljes körű tatarozása szerepel, első lépésként egy termet hoznak rendbe, ahol az egyesület 

mindhárom szekciója, a kórus, a zenekar és a színjátszók is már idén télen gyakorolhatnak, 

próbálhatnak. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2018. szeptember 27. – Echo Tv 

 

Egyre inkább mérgesedni látszik az ukrán-magyar viszony, miután egész pályás letámadás 

kezdődött átkelőkön a kárpátaljai magyar értelmiség ellen. Sokakat órákra is feltartanak és 

jegyzőkönyv nélküli több órás mélységi ellenőrzésnek vetnek alá. 

 

„Óhazából újhazába-emberi és családi sorsok az emigrációban” címmel nyílt kiállítás a Mikes 

Kelemen Program keretébena Magyar Nemzeti Levéltárban.  

 

A budapesti Ars Topia alapítvány önkéntesei, akik többnyire tájépítész hallgatók, a helybéliek 

segítségével, valamint a Medvesalja Polgári Társulással karöltve fogtak a népi fürdő 

építésébe. 

 

Tizenegy évvel ezelőtt Kovács Lőrinc református lelkipásztor a távoli Ausztráliában amatőr 

színháztársulatot alapított. Az Erdélyből származó fiatalembernek az volt a célja, hogy ezáltal 

is fenntartsa a magyar nyelvet a távoli kontinensen.  

 

A gimnázium elvégzése után Din Benjamint azonnal felvették a budapesti Színház- és 

Filmművészeti Egyetemre. Másodéves hallgatóként pedig a filmforgatás rejtelmeibe is 

belekóstolhatott.  

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 27. – Kossuth Rádió 
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https://www.echotv.hu/videok/2018/09/27/kitekinto/4758
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-27_18-02-00&enddate=2018-09-27_18-40-00&ch=mr1
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Lemondott a román oktatási miniszter 

Lemondott ma a román oktatási miniszter, miután Líviu Drágneá szociáldemokrata 

pártelnök közvetve őt tette felelőssé azért, hogy az RMDSZ felfüggesztette parlamenti 

együttműködését a szociálliberális kormánykoalícióval.  

 

Közgyűlést tartottak a MOGYE magyar tagozatának vezetői 

Ahogy azt az előbb hallottuk, az RMDSZ többek között azért is kérte múlt pénteken Valentin 

Popa oktatási miniszter leváltását, mert a tárcavezető a magyar érdekképviselettel és a 

magyar oktatásért felelős államtitkárral való egyeztetés nélkül döntött a Marosvásárhelyi 

Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem és a Pertu Major Egyetem egyesítésének elismeréséről. A 

MoGYE magyar tagozatának oktatói tegnap este közgyűlést tartottak, ma pedig közleményt 

adtak ki arról, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be a tisztségeiket, amíg nem 

születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. A 

részletekről Erdei Edit Zsuzsanna kérdezte a magyar tagozat vezetőjét Szabó Béla professzort. 

 

Bocskor Andrea: meg kell állítani a kárpátaljai magyarok elleni támadásokat 

Meg kell állítani a kárpátaljai magyarok elleni támadásokat - mondta Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselő, aki segítségért fordult. a Parlamenthez és az Európai Bizottsághoz. 

Közben ukrán nacionalisták tüntettek a kijevi külügyminisztérium épülete előtt a magyar 

konzul kitiltását követelve.  

 

Orbán Viktor átadta a Topolyai Sport Klub Labdarúgó Akadémiáját 

A délvidéki Topolyán ma délben Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében átadták a TSC, 

azaz a Topolyai Sport Klub Labdarúgó Akadémiáját. A létesítmény anyaországi támogatásból 

épült fel. A Magyar Kormány a Magyar Labdarúgó Szövetség közvetítésével, a topolyai 

központi akadémia megépítésével támogatja a térséget és az itt élő sportolókat, elsősorban a 

gyermekeket, fiatalokat. Németh Ernő összeállítása.  

 

Évnyitó a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 

A nemzetpolitikai államtitkárság a kezdetektől ott állt a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 

bölcsőjénél, működési költségeinek nagy részét magyarországi forrásokból fedezik. A 2018-

19-es tanévet – ahogy a korábbiakat is - Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

nyitotta meg a pozsonyi magyar oktatási intézményben.  
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„Óriás-Románia” térképével emlékeznek  a gyulafehérvári román nagygyűlés 

századik évfordulójára Nagyváradon 

 „Óriás-Románia” térképével emlékeznek  a gyulafehérvári román nagygyűlés századik 

évfordulójára Nagyváradon. A kiállítás olyan pannókból áll, amelyek az Erdély, a Partium és 

más magyar területek Romániához csatolásában szerepet játszott román személyiségeket, 

illetve a kapcsolódó történelmi eseményeket mutatják be. Ezek között látható egy olyan 

térkép, amely a Tiszáig terjedő magyar területeket is „román tartományként” tünteti fel. Ez 

utóbbi borzolta a kedélyeket, ahogy a tárlat anyagi támogatójának kiléte is. Ionescu Nikolett 

összeállítása.  

 

 

 

 


