
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 21. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó: elítéli a kormány a kárpátaljai magyarok megfélemlítésére tett 
kísérleteket 
2018. szeptember 20. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Mandiner, Origo, 

Demokrata, karpatalja.ma, KárpátHír, Lokál, erdély.ma,  

A kormány nem hagyja, hogy az ukrán vezetés tovább rontsa a kárpátaljai magyarok 

helyzetét, a megfélemlítésükre tett kísérleteket pedig a leghatározottabban elítéli - jelentette 

ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, egy más témában tartott 

sajtótájékoztatót követően. Szijjártó Péter "kifejezetten barátságtalan" lépésnek nevezte, hogy 

a beregszászi magyar főkonzulátuson rejtett kamerával készített felvételeket felhasználták az 

ukrán választási kampányban, a magyarellenességet szavazatszerzési célra használva. A 

felvételek a tárcavezető szerint megbízásból készülhettek és szivároghattak ki. Hozzátette, 

hogy a felvételen rögzített állampolgársági eskütétel minden jogszabálynak megfelel, így csak 

belpolitikai okokkal, a közelgő választással magyarázható, hogy az ukrán külügyminiszter 

kifogásolta azt. 

 

Megerősítenék a határainkon túl élő magyar családokat 
2018. szeptember 20. – Tolnai Népújság 

Már több mint félszáz határainkon túli, magyar gyermekekkel foglalkozó intézmény 

építésében és felújításában működött közre a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében, és a program még csak az elején tart. A 

kormányzati szervezet vezetője ebben a ciklusban is Potápi Árpád János, Bonyhád valamint 

Dombóvár és térsége országgyűlési képviselője, aki szerkesztőségünkben válaszolt 

kérdéseinkre. 

(A cikk teljese terjedelmében a Tolnai Népújság 2018. szeptember 20-i számában olvasható)  

 

Nacionalista nézeteiről ismert politikust nevezett ki a román kormány Maros 
megye prefektusának 
2018. szeptember 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma,  

A kormány honlapján megjelent közlemény szerint Mircea Dusa ideiglenes jelleggel tölti 

majd be a Maros megyei prefektusi tisztséget. A szociáldemokrata politikus szeptember 12-én 

mondott le a védelmi minisztériumban betöltött államtitkári tisztségről. A kormány április 

végén mentette fel átmenetileg tisztségéből Lucian Goga korábbi Maros megyei prefektust. 

Azóta Nagy Zsigmond alprefektus látta el a prefektusi feladatokat a megyében. Mircea Dusa 

korábban Maroshévíz polgármestere, Hargita megye prefektusa, 2004 és 2016 között Hargita 

megye egyetlen román nemzetiségű parlamenti képviselője, 2012-ben a parlamenti 

kapcsolattartásért felelős miniszter, később belügyminiszter, majd 2012 és 2015 között 

védelmi miniszter volt a Ponta-kormányban. Victor Ponta korábbi baloldali miniszterelnök 
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http://www.demokrata.hu/hir/belfold/eliteljuk-karpataljai-magyarok-megfelemliteset
http://www.demokrata.hu/hir/belfold/eliteljuk-karpataljai-magyarok-megfelemliteset
http://www.demokrata.hu/hir/belfold/eliteljuk-karpataljai-magyarok-megfelemliteset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mircea-duat-kineveztek-maros-megye-prefektusanak
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többször is kormánya magyar ügyekben illetékes szakértőjének nevezte. Mircea Dusa 

korábban a székely szimbólumok elleni határozott fellépést és a román nemzeti jelleg 

székelyföldi megerősítését szorgalmazta.  

 

Vajdasági körúton a Bonyhád környéki települések vezetői 
2018. szeptember 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A két magyarországi kistérségből délvidéki tanulmányútra látogató vendégek a három nap 

alatt bejárják Zentát, Péterváradot, Székelykevét és megtekintik a vajdasági települések 

nevezetességeit, számol be róla a Pannon RTV. A magyarországi Bonyhádról és a környező 

településekről 20 polgármester és önkormányzati vezető kezdte meg csütörtök délelőtt 

háromnapos délvidéki tanulmányútját, amelynek első állomáshelye Szabadka volt. Potápi 

Árpád János államtitkár kíséretében megtekintették egyebek mellett a magyar kormány 

támogatásával nemrégiben felújított Zsinagógát, amelyet idén avattak fel újra. 

 

Népszavazás: a kezdeményezők tiltakoznak a pártpolitikai beskatulyázás ellen 
2018. szeptember 20. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A család alkotmányos meghatározásának módosításáról kiírt romániai népszavazás politikai 

kisajátítása és beskatulyázása ellen tiltakozik az alkotmánymódosítást kezdeményező Koalíció 

a családért nevű, egyházi hátterű ernyőszervezet. Csütörtökön kiadott közleményükben 

leszögezik: a több mint hárommillió aláírással támogatott polgári kezdeményezés semmiképp 

sem köthető a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) vagy a PSD-kormányhoz. A szervezet csak az 

aláírásgyűjtés támogatásáról írt alá annak idején együttműködési megállapodást a 

kormányzó PSD-ALDE szociálliberális koalíció pártjaival és az ellenzéki Nemzeti Liberális 

Párttal (PNL). Rámutatnak: magát az alkotmánymódosító törvényjavaslatot sem lehetett 

volna elfogadni a szükséges több mint kétharmados többséggel a parlamentben ellenzéki 

támogatás nélkül. 

 

RMDSZ: az erdélyi magyarság elleni támadás az udvarhelyi Palló-iskolával 
szembeni fellépés 
2018. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyarság, valamint Székelyudvarhely elleni támadásként értékeli az RMDSZ 

városi szervezete, hogy az oktatási minisztérium szankciókat javasol a Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskola nemzeti összetartozás napi megemlékezése miatt. Az RMDSZ szerint hamis 

és teljes mértékig megalapozatlan vádak alapján szeretné megbüntetni a tanügyminiszter a 

középiskolát. Az alakulat városi szervezete leszögezi, teljes mértékben támogatja a Palló Imre 

Művészeti Szakközépiskolát, annak vezetőit és pedagógusait. 

 
Szerzett kisebbségi jogok forognak kockán: halasztott az alkotmánybíróság 
2018. szeptember 20. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22783/Vajdasagi-koruton-a-Bonyhad-kornyeki-telepulesek-vezetoi.html
https://kronika.ro/belfold/nepszavazas-a-kezdemenyezok-tiltakoznak-a-partpolitikai-beskatulyazas-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-az-erdelyi-magyarsag-elleni-tamadas-az-udvarhelyi-pallo-iskola-elleni-fellepes
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-az-erdelyi-magyarsag-elleni-tamadas-az-udvarhelyi-pallo-iskola-elleni-fellepes
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101964-szerzett-kisebbsegi-jogok-forognak-kockan-halasztott-az-alkotmanybirosag
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Az alkotmánybíróság október 16-ára halasztotta azoknak az óvásoknak a megtárgyalását, 

amelyeket Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és Klaus Johannis 

államfő nyújtottak be a közigazgatási törvény ellen - közölték az Agepresszel a taláros 

testülethez közel álló források. A parlamentben júliusban elfogadott törvénykönyv az utcák, 

terek, parkok többnyelvű feliratozásában, a hatóságokkal folytatott anyanyelvű 

kommunikációban és a kisebbségi jogok megengedő értelmezésében is a magyar közösség 

számára fontos pontosításokat tartalmaz. Az ellenzéki pártok ezeket a kitételeket 

kifogásolták. Klaus Johannis államfő ezek mellett jelenleg is hatályban lévő előírásokat is 

megtámadott az alkotmánybíróságon. 

 

Az RMDSZ a nemzeti kisebbségek jogainak visszavonási kísérletére figyelmezteti 
az alkotmánybíróságot  
2018. szeptember 20. – transindex.ro 

Az RMDSZ bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság figyelembe veszi az alaptörvényben, a 

nemzetközi egyezményekben és a joggyakorlatában garantált nemzeti kisebbségi jogokat - 

derül ki a szövetség közleményéből. A Szövetség közleménye szerint az anyanyelvhasználati 

jogok eltörlése ellentmondana az alaptörvénynek, a nemzetközi egyezményeknek, az 

Alkotmánybíróság joggyakorlatának, és a '90-es évekbe taszítaná vissza Romániát a 

kisebbségi jogok kérdésében.  

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense „nem tudja komolyan venni” 
az egyszülős családokért aggódókat  
2018. szeptember 20. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Ft. Szénégető István-Barnabás, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 

családreferense, a marosvárhely-remeteszegi Szent Család Templom plébánosa egy 

sajtóközleményben fejtette ki, hogy hárommillió román állampolgárhoz hasonlóan ő is 

támogatja a házasság meghatározásának alkotmányba iktatását, valamint az erről szóló 

népszavazást is.  

 

Zsigmond király iskola, avagy megakadályoznák a magyar tagozatok 
elsorvasztását 
2018. szeptember 20. – Bihari Napló 

Az RMDSZ, a történelmi egyházak és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

beadványokkal fordult a polgármesteri hivatalhoz és a tanfelügyelőséghez, azt 

kezdeményezve, hogy önálló jogi személyiségű magyar általános iskola létesüljön a Körös bal 

partján. 

 
Széles körben a vállalkozáskeltetésről – négynapos konferencia 
Székelyudvarhelyen 
2018. szeptember 20. – szekelyhon.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52937
http://itthon.transindex.ro/?hir=52937
http://itthon.transindex.ro/?hir=52940
http://itthon.transindex.ro/?hir=52940
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http://www.erdon.ro/zsigmond-kiraly-iskola-avagy-megakadalyoznak-a-magyar-tagozatok-elsorvasztasat/3990144
https://szekelyhon.ro/aktualis/szeles-korben-a-vallalkozaskeltetesrol-n-negynapos-konferencia-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/szeles-korben-a-vallalkozaskeltetesrol-n-negynapos-konferencia-szekelyudvarhelyen
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StartUp&Down, avagy Vállalkozz rá! címmel tartanak workshopokkal kiegészített 

konferenciát a székelyudvarhelyi inkubátorházban. A Hargita Business Center, a Műhely – 

L’atelier Egyesület, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Design Terminál 

partnerségével megvalósuló szakmai fórum célja felkarolni a fiatal vállalkozókat, illetve a 

vállalkozó kedvű fiatalokat.  

 

Éhségsztrájkot szülhet az egyetemegyesítés Marosvásárhelyen 
2018. szeptember 20. – Krónika 

Éhségsztrájkkal fenyegetőzik Benedek Imre, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem orvosprofesszora és néhány kollégája, miután a bukaresti kormány hivatalosította a 

MOGYE és a Petru Maior Egyetem egyesülési szándékát. „Az utókor elítél bennünket, ha nem 

lépünk azonnal és határozottan” – szögezi le Benedek. Az orvosprofesszor a Borbély 

Lászlónak, az RMDSZ egykori politikai alelnökének, jelenlegi miniszterelnöki tanácsosnak 

címzett levelében kongatja meg a vészharangot a hosszú ideje tervezett egyetemegyesítési 

tervvel kapcsolatosan. Az aktív politizálásból kiszorult oktató arra kéri a politikai életből félig-

meddig ugyancsak visszavonult Borbélyt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ha a 

kormány határozatot hozott a MOGYE és a Petru Maior Egyetem egyesítéséről, gátolja meg 

annak megjelenését a Hivatalos Közlönyben. Borbély László szerint azonban Benedek Imre 

eltévesztette a címzettet, hisz neki jóformán semmi köze az aktuálpolitikai kérdésekhez.  

 

Tudomásul vette a minisztérium, hogy a MOGYE bekebelezte a Petru Maior 
Egyetemet 
2018. szeptember 20. – maszol.ro 

Az oktatási minisztérium megtörténtnek tekinti a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemnek a 

MOGYE általi bekebelezését. Ez egy nemrégiben elfogadott kormányhatározatból derül ki. A 

Maszol információi szerint a két héttel ezelőtti kormányülésen a felsőoktatásért felelős 

államtitkárság az oktatási minisztérium belső működési szabályzatához kapcsolódó 

kormányhatározathoz csatolt egy mellékletet, amelyben a Petru Maior Egyetem már nem 

szerepel. "Ezek szerint a minisztérium felsőoktatási államtitkársága elfogadta a két egyetem 

szenátusának tavaszi döntését. Tehát az egyetemi autonómia alapján mintegy közjegyzőként 

konstatálta, hogy a fúzió megtörtént" – nyilatkozta egy minisztériumhoz közel álló forrás. 

 

Az alkotmánymódosítás megszavazására buzdítanak a katolikus püspökök 
2018. szeptember 20. – maszol.ro 

A férfi és nő házasságán alapuló család meghatározását rögzítő alkotmánymódosítás 

megszavazására buzdítottak csütörtöki állásfoglalásukban a római katolikus és 

görögkatolikus püspökök. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón 

megtartott őszi ülésén elfogadott állásfoglalásban „örömmel és reménnyel” üdvözölték az 

október 6-7-én tartandó alkotmánymódosító népszavazást. Megjegyezték, hogy a 

népszavazást kezdeményező Koalíció a családért ernyőszervezetnek két katolikus szervezet is 

tagja. Elismételték: az alkotmány jelenlegi meghatározása szerint „a család két fél szabad 

akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül”. Sikeres népszavazás esetén ezt a bekezdést 
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helyettesítené az, hogy „a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött 

házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, 

hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását”. A katolikus püspökök 

nyomatékosították: a módosítás kizárja a félreértelmezéseket, és rögzíti, hogy csakis egy férfi 

és egy nő szabad akarattal vállalt szövetsége nevezhető házasságnak. Úgy vélték: ez a 

pontosítás teljes összhangban van a szentírás tanításával, és a nemzeti örökség szellemével. 

 
Vincze Loránt olyan helyen beszélt kisebbségvédelemről, ahol előtte talán soha 
senki 
2018. szeptember 20. – maszol.ro 

„Végső célunk, az uniós szintű kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotása érdekében 

rendkívül fontos számunkra, hogy minél több fórumon beszéljünk a kisebbségek értékeiről. 

Ebből a szempontból jelentős, hogy az EU egy olyan intézményében mutathattuk be a 

Minority SafePacket, mint az ötödik sikeres európai polgári kezdeményezést, ahol talán még 

soha nem volt szó kisebbségvédelemről” – nyilatkozta Vincze Loránt azt követően, hogy 

csütörtökön az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság brüsszeli plenáris ülésén bemutatta a 

kisebbségvédelmi kezdeményezést. 

 

A népszavazás színeváltozásai – erdélyi magyar civil és egyházi személyiségek 
meglátásában 
2018. szeptember 20. – maszol.ro 

A család alkotmányos megfogalmazásának módosításáról szóló referendum egyszerre 

hasznos és haszontalan. Végre felmerülnek a társadalom fontos kérdései, de ugyanakkor a 

népszavazás szükségtelen „éket ver” a társadalomban, ahol emberek egymásnak esnek. 

Mindezt a legkülönbözőbb családi hátterű – de zömében „hagyományosnak” nevezhető 

családmodellben élő – más-más világnézetű, foglalkozású, és különböző helyeken élő erdélyi 

magyar egyházi és civil személyiségek vázolták fel a Maszol megkeresésére. 

 

Hatmillió eurós keretösszeggel a nyugati határrészen is elindul a Kisprojekt alap 
2018. szeptember 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás - együttműködve a 

Nagyszombati Kerületi Önkormányzattal és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel - 

meghirdette az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként 

megvalósítandó Kisprojekt alapot. A projektek témogatására vonatkozó első pályázati 

felhívást sajtótájékoztatón mutatták be Győrben és Dunaszerdahelyen. A sajtótájékoztatón 

elhangzott, először írhatnak ki olyan projektfelhívást, amit nem az erre hivatott állami 

szereplők készítettek elő, és a lebonyolítását és a pályázatok ellenőrzést is helyi szereplők, 

elsősorban a megyék közös Európai Területi Társulása végzi. 
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Nagyszombat megye jóváhagyta a nagymegyeri gimnázium megszüntetését 
2018. szeptember 20. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Nagyszombat megye önkormányzata a szerdai ülésén jóváhagyta a nagymegyeri magyar 

tannyelvű Korvin Mátyás Gimnázium megszüntetését. Erre az alacsony érdeklődés miatt, 

2019. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor. A dunaszerdahelyi járásbeli Nagymegyer Corvin 

Mátyás Gimnáziuma már huzamosabb ideje diákhiányban szenved. Az iskolának az utóbbi tíz 

évben több kihívással is meg kellett küzdenie. A kedvezőtlen népesedési mutatók miatt 

csökkent az általános iskolás diákok száma, s ennek következtében egyre kevesebb 

továbbtanuló mutatott érdeklődést az iskola iránt. A 2017/2018-as iskolaévben 19 végzős tett 

érettségi vizsgát. 

 

Agócs Attila az egyedüli polgármesterjelölt Füleken 
2018. szeptember 20. – Ma7.sk 

A novemberi helyhatósági választásokon Agócs Attila (Most-Híd) jelenlegi polgármesternek 

nem akad kihívója. A képviselői mandátumokért három választókörzetben összesen 48 jelölt 

küzd meg. A képviselő-testület 15 tagú lesz. Az első körzetben 17, a másodikban 15, a 

harmadikban 16 jelölt indul. A legtöbb képviselőjelölt a Most-Híd színeiben indul, összesen 

15-en. Tízen függetlenként mérettetnek meg, hárman az MKDSZ színeiben, illetve a Smer, az 

SNS, a Roma Koalíció Pártja, és a Szlovákia Kommunista Pártja színeiben is indul egy-egy 

jelölt. A Magyar Közösség Pártja a 15 képviselői helyre 10 jelöltet állított.  

 

Bolya Szabolcs: Fontos, hogy a választók közösségünk jelöltjeit válasszák 
2018. szeptember 20. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja az érsekújvári járás 19 településén állított vagy támogat 

polgármesterjelöltet - tájékoztatta a Ma7.sk portált Bolya Szabolcs, a párt járási elnöke. 

Elmondta, 13 helyen az MKP színeiben indul polgármesterjelölt. (Andódon Puss Péter, Bajtán 

Ballán Alfréd, Ebeden Nagy Tibor, Garampáldon Góra Mónika, Kisgyarmaton Gróf Katalin, 

Kiskeszin Sallai Réka, Kisújfalun Geri Valéria, Kürtön Téglás János, Muzslán Farkas Iván, 

Párkányban Lukovics Tamás, Szalkán Dávid László, Szímőn Bób János, Szőgyénben Méri 

Szabolcs.) Ezek közül többen már régebbtől állnak községük élén. 

 

Nagy kihívások előtt áll Alsóbodok polgármestere 
2018. szeptember 20. – Ma7.sk 

Az Esterházy János végső nyugalomra helyezésének első évfordulója újra a zoboralji 

Alsóbodok felé fordította a felvidéki és külhoni magyarság figyelmét. A falut és Zoboralját is 

mély veszteség érte az iskolaalapító és a zarándokközpontot létrehozó Paulisz Boldizsár 

halálával, akinek fia, Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere viszi tovább az apai örökséget. 
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https://ma7.sk/kozelet/nagyszombat-megye-jovahagyta-a-nagymegyeri-gimnazium-megszunteteset
https://ma7.sk/tajaink/agocs-attila-az-egyeduli-polgarmesterjelolt-fuleken
https://ma7.sk/tajaink/bolya-szabolcs-fontos-hogy-a-valasztok-kozossegunk-jeloltjeit-valasszak
https://ma7.sk/tajaink/nagy-kihivasok-elott-all-alsobodok-polgarmestere
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11. Szabadkai Levéltári Nap: Impériumváltás 1918-ban a levéltári anyagok 
tükrében 
2018. szeptember 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Nagy Háború lezárásának 100. évfordulója a 11. Szabadkai Levéltári Nap témája. A 

békekötés olyan történelmi sorsfordulót hozott, ami máig meghatározza a térségben élő 

népcsoportok életét. Egyaránt a többségi és kisebbségi sorsra jutottak mindennapjait, hisz 

egy perspektív világbirodalom helyett gazdasági problémákkal küzdő nemzetállamocskákban 

kénytelenek élni. 

 

Jövőre kezdik felújítani a bocsári Hertelendy-kastélyt 
2018. szeptember 20. – Pannon RTV 

Együttműködési szerződést írt alá Törökbecse önkormányzata a Tartományi Nagyberuházási 

Igazgatósággal – a bocsári Hertelendy-kastély felújításának műszaki tervdokumentációját 

dolgozzák majd ki. 

 

EU–Ukrajna-kerekasztal Lembergben 
2018. szeptember 20. – Kárpátalja 

Négynapos tájékozódó látogatásra érkezett Nyugat-Ukrajnába az EU–Ukrajna Parlamenti 

Társulási Bizottság (EU–UA PAC), amely az Európai Parlament és Ukrajna Legfelső 

Tanácsának képviselőiből áll, és évente kétszer ülésezik Brüsszelben, Strasbourgban, illetve 

időnként Ukrajnában. A bizottság társelnöke az Európai Parlament részéről Dariusz Rosati 

lengyel néppárti képviselő, ukrán részről pedig Mikola Knyjazsickij. Dariusz Rosati alelnöke a 

magyar Szanyi Tibor a szocialisták részéről, illetve tagja még a bizottságnak Bocskor Andrea 

is, az Európai Néppárt kárpátaljai képviselője. 

 

Kárpátaljai rászorulóknak gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet 
2018. szeptember 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Kárpátalja  

Kárpátaljai rászorulók javára indított téli élelmiszer- és tűzifa-segélyakciót az Ökumenikus 

Segélyszervezet - közölte Gáncs Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója az M1 aktuális 

csatornán csütörtökön. A kezdeményezést az 1353-as szám hívásával 250 forinttal lehet 

támogatni - fűzte hozzá. Elmondta: Kárpátalján már 20 éve állandó központja van a 

segélyszervezetnek, amelyet egyre több család keres fel. Csak az elmúlt egy évben mintegy 

kétszáz családnak segítettek tűzifával és több mint 2500 család kapott élelmiszercsomagokat 

a szervezettől. 

 

Fejlesztések a kárpátaljai egészségügyben lengyel támogatással 
2018. szeptember 20. – karpatalja.ma 

A Nagybereznai járásban szeptember 15-én rendezett Ukrán–Lengyel Jószomszédsági Nap 

keretében nagyszabású, a határ menti járványvédelemre irányuló szerződést írt alá a két fél. A 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22779/11_-Szabadkai-Leveltari-Nap-Imperiumvaltas-1918-ban-a-leveltari-anyagok-tukreben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22779/11_-Szabadkai-Leveltari-Nap-Imperiumvaltas-1918-ban-a-leveltari-anyagok-tukreben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jovore-kezdik-felujitani-bocsari-hertelendy-kastelyt
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/19/eu-ukrajna-kerekasztal-lembergben
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/09/20/karpataljai-raszoruloknak-gyujt-az-okumenikus-segelyszervezet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fejlesztesek-a-karpataljai-egeszsegugyben-lengyel-tamogatassal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fejlesztesek-a-karpataljai-egeszsegugyben-lengyel-tamogatassal/
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cél a tuberkulózis visszaszorítása, melyhez anyagi hozzájárulást nyújt nyugati szomszédunk – 

olvasható a pmg.ua bejegyzésében a megyei egészségügy sajtónyilatkozatára hivatkozva. 

 
Oktatási törvény: Egy éve hitegetnek bennünket 
2018. szeptember 20. – Kárpátalja 

Egy évvel ezelőtt történt, hogy 2017. szeptember 5-én Ukrajna Legfelső Tanácsa elfogadta az 

új ukrán oktatási törvényt, majd miután szeptember 25-én a dokumentumot Petro Porosenko 

elnök is aláírta, a jogszabály életbe lépett. A jogszabály kimondja, hogy az oktatás nyelve az 

ukrán. A nemzeti kisebbségeknek a törvény garantálja a jogot, hogy gyermekeik az államnyelv 

mellett az anyanyelvükön tanuljanak az iskola előtti oktatási intézmények és az elemi iskolák 

csoportjaiban és osztályaiban. 

 

Técső ünnepelt 
2018. szeptember 20. – Kárpáti Igaz Szó 

Técső − Kárpátalja egyik legdinamikusabban fejlődő települése – a hétvégén méltatta 688-ik 

születésnapját. A rendezvényt idén is kétnaposra tervezték. A szervezők rendkívül gazdag 

programmal készültek, az események több helyszínen, szinte egyszerre zajlottak, a vendégek 

alig győzték követni. 

 

Krešimir Partl államtitkár a magyar közösségben 
2018. szeptember 20. – Képes Újság  

A HMDK meghívására múlt szombaton Krešimir Partl, a horvát kulturális minisztérium 

államtitkára látogatta sorra Eszék-Baranya megyében a magyarságunk számára jelentős 

építkezéseket, az objektumok a kultuszminisztérium finanszírozásával újulnak meg. 

 
Egy hét a magyar programok jegyében Eszéken 
2018. szeptember 20. – Képes Újság 

A múlt héten sikeresen lezajlott az ötödik Eszéki Magyar Hét. A rendezvénysorozat színes 

programokat kínált: színházi előadás kicsiknek és nagyoknak, kiállítás, filmvetítés, gazdasági 

fórum, sportnap is várta az érdeklődőket. 

 
Kopács: tízezer ember a jubileumi Halásznapokon 
2018. szeptember 20. – Képes Újság 

A múlt hét végén került sor régiónk legnagyobb szabadtéri fesztiváljára, a Kopácsi 

Halásznapokra. Az esemény idejére az egész falu egyetlen hatalmas és zsúfolt 

rendezvénytérré változik, egymás után sorakozó standokkal, színvonalas kultúrműsorral és 

természetesen a messze földön híres halételekkel. 

 

A HMDK folytatja „tízóraiztató” programját 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/09/20/oktatasi-torveny-egy-eve-hitegetnek-bennunket
http://kiszo.net/2018/09/20/tecso-unnepelt/
http://www.kepesujsag.com/kresimir-partl-allamtitkar-a-magyar-kozossegben/
http://www.kepesujsag.com/egy-het-a-magyar-programok-jegyeben-eszeken/
http://www.kepesujsag.com/kopacs-tizezer-ember-a-jubileumi-halasznapokon/
http://www.kepesujsag.com/a-hmdk-folytatja-tizoraiztato-programjat/
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2018. szeptember 20. – Képes Újság 

Ebben az iskolaévben is a HMDK állja a Kórógyi Általános Iskola diákjainak étkeztetési 

költségét. A HMDK és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk tavaly év végéig átvállalta a 

diákok étkeztetési költségeit azokban az intézményekben, ahol magyar oktatás folyik.  

 

Kiskőszegiek a Határon Túli Magyarok 26. Összművészeti Fesztiválján 
2018. szeptember 20. – Képes Újság 

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány már hagyományosan szeptember 

14-e és 29-e között szervezi meg a Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválját. A 

sorrendben 26.-ra is tartalmas kulturális eseményekkel készültek, az eseményen részt vett a 

HMDK kiskőszegi egyesülete is. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2018. szeptember 21. – Kossuth Rádió 

 

A közigazgatási törvénykönyv ismét a román parlament elé kerülhet 

A közigazgatási törvénykönyv ismét a román parlament elé kerülhet. Az Alkotmánybíróság 

október 16-ra halasztotta az óvások megtárgyalását. Mint ismert, az államelnök és az őt 

támogató liberális párt emelt alkotmányjogi kifogást egyebek mellett a kisebbségek jogainak 

kérdésében. Két jogvédő civil szervezet, a nyelvhasználati jogokért küzdő marosvásárhelyi 

Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és a szólásszabadság és a kisebbségi jogok védelmével 

foglalkozó bukaresti Active Watch próbál segíteni az alkotmánybíróságnak abban, hogy a 

közigazgatási törvénykönyvvel kapcsolatos óvások elbírálása során ne csorbuljanak a 

kisebbségi jogok. Oláh Gál Elvira Korodi Attila parlamenti képviselővel beszélget arról, hogy 

mennyiben segíti ez majd az Alkotmánybíróság döntését 

 

Romániában még mindig érvényben van az a kormányrendelet, miszerint a 

nemzetiségi iskolákban felsőfokú végzettséggel rendelkező szaktanároknak kell 

tanítaniuk a románt 

Hiába a szülők, a pedagógusok és a szakmai szervezet tiltakozása, hiába a kormánypárt 

elnökének ígérete az RMDSZ-nek, Romániában még mindig érvényben van az a tanévkezdés 

előtt kiadott kormányrendelet, miszerint a nemzetiségi iskolák elemi tagozatain felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szaktanároknak kell tanítaniuk a román nyelvet és irodalmat. A 

képesítéssel rendelkező tanítók megalázva érzik magukat, a románul még nem beszélő 
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gyerekek, kukán ülnek az órán, a szülők többsége pedig haszontalannak tartja a román 

nyelvtanulásnak ezt az erőltetett módját. Pataky Lehel Zsolt Aradon kérdezett pedagógusokat, 

oktatásszervezőket és szülőket a kialakult helyzetről. 

 

A nyugat-ukrajnai Lembergben ülésezett az EU – Ukrajna parlamenti 

együttműködési bizottság 

A nyugat-ukrajnai Lembergben ülésezett az EU – Ukrajna parlamenti együttműködési 

bizottság. Itt került sor egy kerekasztal-beszélgetésre az ukrajnai nemzeti kisebbségek 

képviselőivel, hogy felmérjék milyen helyzetben vannak a kisebbségi közösségek, milyen 

problémákkal szembesülnek, Ukrajna betartja-e a Tàrsulási Egyezmény kötelezettség 

vállalásait. A magyar álláspontot Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács 

alelnöke ismertette. Őt kérdezte Iváncsik Attila.  

  

7 hét van a szlovákiai helyhatósági választásokig 

A Magyar Közösség Pártja a november 10-i választásokra 297 polgármester-jelöltet tart 

nyilván. Ebből 196 az MKP-s jelölt, koalíciós: 64, független támogatott: 37. A párt fontos 

feladatának tartja, hogy a túlnyomórészt magyarok lakta településeken saját jelöltekkel 

vágjon neki a helyhatósági választásoknak. Az egyik ilyen nagyközség a Komáromi járásban 

Naszvad, ahol az MKP jelöltje Becse Norbert. Vele beszélgetett Haják Szabó Mária. 

 

Az államalapítás ünnepén székelyföldi személyiségek is magyar állami 

elismerésben részesültek 

Az államalapítás ünnepén székelyföldi személyiségek is magyar állami elismerésben 

részesültek. Többen szülőföldjükön vették át a kitüntetést. Az ünnepi eseményről szól Oláh-

Gál Elvira most következő összeállítása, amelyben elsőként Tóth László csíkszeredai 

főkonzult halljuk. 

 

„A ló farkától Mátyás fejéig – Vivat Matthias” 

„A ló farkától Mátyás fejéig – Vivat Matthias” ez a teljes és hivatalos címe annak a 

bringatúrának, amelyet az EKE szervez vasárnapra Kolozsváron! Egy kerékpáros 

felvonulásról van szó, Kolozsvár belvárosában. Indulás vasárnap 17 órakor a Főtérről, Mátyás 

király szobra mellől. Részleteket a felelős szervezőtől, Bráneá Róberttől kérdezett Szilágyi 

Szabolcs. 
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Kitekintő 

2018. szeptember 20. – Echo Tv 

 

Az ukrajnai közigazgatási reform és a decentralizáció hatása a magyar településekre volt a 

központi témája, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok társulása féléves közgyűlésének, 

Nagydobronyban.  

 

Az ausztriai Felsőpulyán, a Kufstein Tanácskozáson rendezték meg a Határ mint tapasztalat 

című konferenciát. A tizenötödik alkalommal megtartott rendezvény mára a világ 

magyarságának egyik legfontosabb szellemi műhelyévé nőtte ki magát.  

 

Több mint száz magyar ajkú diák kezdte meg az idén a tanévet a Bécsi Magyar Iskolában. A 

2018/2019-es iskolaévet ünnepséggel indították, amelyet a Collegium Hungaricumban 

tartottak vasárnap délután.  

 

Gyergyói kollégium címmel mutatták be Gyergyóremetén a legújabb Erdélyi Értéktárat, 

amely a lakiteleki Népfőiskola szervezésében készült el és a történelmi Gyergyószék minden 

szegmensére kiterjedő kutatómunka anyagát foglalja össze.  

 

 

https://www.echotv.hu/videok/2018/09/20/kitekinto/4639

