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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: ha Ukrajna kiutasítja a beregszászi konzult, Magyarország is konzult 
utasít ki 
2018. szeptember 26. – MTI, Origo.hu, ATV, HVG, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, 

Kárpátalja  

Amennyiben az ukrán kormány úgy dönt, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult, 

Magyarország is haladéktalanul kiutasít egy Magyarországon dolgozó ukrán konzult - 

jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban, az ENSZ-

közgyűlés csúcsszintű ülésszakának helyszínén az ukrán kollégájával, Pavlo Klimkinnel való 

kétoldalú találkozója kapcsán. Hangoztatta, hogy mindaz, ami a beregszászi képviseleten 

történt, illetve Magyarország ukrajnai képviseletein történik a magyar állampolgárság 

megadásával kapcsolatban, mind a magyar, mind a nemzetközi joggal teljes mértékben 

összhangban van. Az, hogy a magyar állampolgárságra jogszabály szerint jogosult emberek 

állampolgárságot kapnak, semmilyen magyar vagy nemzetközi jogszabállyal nincsen 

ellentétben.  "Hamis és hazug az a hivatkozás az ukrán fél részéről, amely azt a látszatot kelti, 

mintha a magyar állampolgárság megadása a Kárpátalján élők számra valamifajta nemzetközi 

joggal ellentétben állna" – fogalmazott Szijjártó Péter. 

 

Potápi: továbbra is az MKP a magyar kormány stratégiai szövetségese a 
Felvidéken 
2018. szeptember 26. – MTI, kormany.hu, Origo, Lokál, fidesz.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, 

Körkép, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Pestisracok.hu, Echo TV 

Szerdán Pozsonyba látogatott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki 

előbb a Magyar Közösség Pártjának pozsonyi székházában találkozott a párt vezetőivel, majd 

a sajtótájékoztatót követően részt vett a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanévnyitóján. A 

magyar kormány stratégiai szövetségese a Felvidéken továbbra is a Magyar Közösség Pártja 

(MKP) - jelentette ki Potápi Árpád János a tárgyalásokat követően. A megbeszélésen az 

államtitkár és a párt vezetői röviden áttekintették a magyar kormány és az MKP közötti 

stratégiai partnerség legújabb fejleményeit. A mai találkozó egyik apropója, hogy az MKP 

ezen a hétvégén (szombaton) tartja ünnepi kongresszusát, az alkalomból, hogy a magyar párt 

húsz éve alakult. Potápi Árpád János gratulált az MKP elnökének, Menyhárt Józsefnek, az 

elmúlt két évtizedben végzett munkásságukért, hangsúlyozva azok szerepét is, akik a kisebb 

településeken is végig kitartottak a párt mellett, és valóban a magyar közösség pártjává tették 

ezt a pártot. 

 

Látványos eredményeket hoz a magyar nemzetpolitika 
2018. szeptember 26. – Magyar Idők – Borsodi Attila 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-ha-ukrajna-kiutasitja-a-beregszaszi-konzult-magyarorszag-is-igy-fog-cselekedni.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-ha-ukrajna-kiutasitja-a-beregszaszi-konzult-magyarorszag-is-igy-fog-cselekedni.html
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/09/26/az-mkp-a-magyar-kormany-strategiai-szovetsegese
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/09/26/az-mkp-a-magyar-kormany-strategiai-szovetsegese
https://magyaridok.hu/belfold/latvanyos-eredmenyeket-hoz-a-magyar-nemzetpolitika-3518288/
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Ha valaki magyar óvodába íratja be a gyerekeit, akkor ők nagy valószínűséggel magyar iskolát 

is választanak majd, és az oda járó fiatalok igazi magyar emberekké válhatnak – jelentette ki 

lapunknak a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János 

elmondta: a következő években akár 12 ezerrel is növekedhet a határon túli magyar óvodákba 

járó gyermekek száma. Jelezte azt is, hogy hamarosan kétszázmillió forint keretösszeggel 

pályázatot írnak ki a családbarát tevékenységet folytató egyesületeknek. Kiemelte: az 

intézményfejlesztés mellett nagyon fontos, hogy folyamatosan pozitív kampányt folytassanak 

a magyar óvodák és iskolák. Be kell mutatniuk, hogy miért jó anyanyelven tanulni a 

gyerekeknek, és miért jobb a saját intézményük, mint a másik – tette hozzá. 

 
Szilágyi Péter: a magyar kultúra óriási kincs a diaszpórában élő magyar fiatalok 
kezében 
2018. szeptember 26. – MTI, kormany.hu,  hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

fidesz.hu, Echo Tv 

A magyar kultúra óriási kincs a diaszpórában élő magyar fiatalok kezében: az alig pár ezres 

latin-amerikai magyar közösségnek van magyar háza, jól szervezett egyesülete és élő 

kapcsolata az anyaországgal – mondta Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztos szerdán az Országházban, ahol azokat az uruguayi magyar fiatalokat köszöntötte, akik 

a diaszpóra program keretében érkeztek Magyarországra.A miniszteri biztos hozzátette: a 

magyar kis nemzet, ezért nagyon fontos, hogy a diaszpórában élő tagjai kapcsolatban 

maradjanak az anyaországgal. Szólt arról: különösen fontos kapcsolatot találni a fiatalokkal. 

Az ő szüleik, nagyszüleik, akik még a 20. században hagyták el a Kárpát-medencét, lassan 

kiöregszenek, így meg kell szólítani azt a generációt, akikkel a jövőben kapcsolatban tud 

maradni az anyaország. 

 

Etnikai viszály szítása miatt feljelentést tett a KMKSZ elnöke az ukrán 
külügyminiszter ellen 
2018. szeptember 26. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Lokál, hirado.hu, Hírtv, Mandiner, 

Magyar Idők, Demokrata 

Feljelentették az ukrán főügyésznél Pavlo Klimkin külügyminisztert, mert szeparatizmussal 

gyanúsítja a kárpátaljai magyarokat – adta hírül az MTI. A kisebbségi magyarokat évek óta 

folyamatos fenyegetettségben tartják az ukrán politikusok, ennek része az utóbbi napok 

hangulatkeltése is.  A KMKSZ hetilapjának portálján közzétett dokumentum szerint az utóbbi 

napok interjúiban, valamint közösségi oldalakon azzal vádolta meg a kárpátaljai magyar 

kisebbséget, hogy rájátszik a szeparatista hangulatokra a megyében, utalva arra, hogy a 

kárpátaljai magyarok szeparatista veszély forrásai az Ukrajna elleni hibrid háborúban 

Oroszország állítólagos befolyása miatt. Brenzovics László kiemelte, hogy ráadásul egy olyan 

minisztérium első emberének száját hagyják el ilyen ellenséges mondatok, akinek arra 

kellene fókuszálnia, hogy minél jobb és barátibb kapcsolatokat alakítson minden országgal, 

nemhogy a saját kisebbségeivel.  
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/09/26/a-magyar-kultura-oriasi-kincs-a-diaszporaban-elo-fiataloknak/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/09/26/a-magyar-kultura-oriasi-kincs-a-diaszporaban-elo-fiataloknak/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-feljelentettek-az-ukran-kulugyminisztert-etnikai-viszaly-szitasa-iatt.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-feljelentettek-az-ukran-kulugyminisztert-etnikai-viszaly-szitasa-iatt.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-feljelentettek-az-ukran-kulugyminisztert-etnikai-viszaly-szitasa-iatt.html
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Nem bünteti meg a "szeparatista" rendezvény szervezésével vádolt tanárait a 
székelyudvarhelyi iskola 
2018. szeptember 27. – MTI, Krónika, Hír.ma 

A román oktatási minisztérium ellenőrző testületének javaslata ellenére a székelyudvarhelyi 

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola nem indít fegyelmi eljárást azok ellen a tanárok ellen, 

akik irányításával a diákok a nemzeti összetartozás napján Nagy-Magyarország térképét 

rajzolták az intézmény udvarára - írja csütörtöki számában a Krónika napilap. Görbe Imre 

Hargita megyei főtanfelügyelő tájékoztatása szerint az iskola különbizottságot hozott létre a 

június 4-én történtek kivizsgálására, amelynek eredményeképpen a tanintézet vezetőtanácsa 

megállapította, hogy a megemlékezés résztvevői nem vétettek az oktatási törvénynek az 

iskolai politikai rendezvényeket tiltó cikkelye ellen. A főtanfelügyelő szerint az iskola 

igazgatótanácsának a döntését továbbították a szaktárcának. Görbe Imre úgy vélte: az ügy 

ezzel lezárható, de még nem tudják, hogy mi lesz a minisztérium álláspontja. 

 

Az RMDSZ a románnyelv-oktatás problémáján kívül semmiről nem tárgyal a 
román koalícióval 
2018. szeptember 26. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Amíg nem oldódik meg a kisebbségi elemi iskolákban zajló románnyelv-oktatással 

kapcsolatos probléma, az RMDSZ nem tárgyal semmiféle más törvénytervezetről a 

Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) – 

nyomatékosította egy szerdai nyilatkozatában Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt arról 

kérdezték újságírók a bukaresti parlamentben, érvényben van-e még a PSD-ALDE-val kötött 

parlamenti együttműködési megállapodás vagy meg kell újítani azt. Kelemen rámutatott, az 

egyezmény négy évre szól, és amennyiben azt nem mondja fel valamelyik fél, addig érvényben 

marad. „Mi minden ülésszakban végzünk egy kiértékelést. Most azt mondtuk, hogy amíg nem 

oldódik meg az augusztusban kiadott, az elemi iskolákban zajló románnyelv-oktatást 

szabályozó rendelet ügye, semmi másról nem tárgyalunk” – idézte Kelement az Agerpres  

 
Hazatér Erdélybe az elpusztultnak hitt székely kincs 
2018. szeptember 26. – Krónika, Nyugati Jelen 

Elpusztultnak hitt székely kincsre bukkantak az Országos Széchényi Könyvtárban, a kötet a 

sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum elpusztultnak hitt anyagából került elő és most 

restaurálva hazatérhet Erdélybe – közölte a Krónikával a budapesti intézmény. A kötetet 

Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója adja át Vargha Mihálynak, a 

Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának október 3-án Budapesten. Mint a Széchenyi-

könyvtár közleményében olvasható, a kötetet ellopták a nácik, túlélt egy bombázást és egy 

hatalmas tűzvészt, majd megtalálta egy vasutas és a ’40-es évek végén az Országos Széchényi 

Könyvtárba került az 1559-ben kiadott Székely-krónika. 
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https://hir.ma/oktatas-2/nem-bunteti-meg-a-szeparatista-rendezveny-szervezesevel-vadolt-tanarait-a-szekelyudvarhelyi-iskola/738697
https://hir.ma/oktatas-2/nem-bunteti-meg-a-szeparatista-rendezveny-szervezesevel-vadolt-tanarait-a-szekelyudvarhelyi-iskola/738697
https://kronika.ro/belfold/az-rmdsz-a-romannyelv-oktatas-problemajan-kivul-semmirol-nem-targyal-a-roman-koalicioval
https://kronika.ro/belfold/az-rmdsz-a-romannyelv-oktatas-problemajan-kivul-semmirol-nem-targyal-a-roman-koalicioval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hazater-erdelybe-az-elpusztultnak-hitt-szekely-kincs


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 27.  
4 

Román fiatalokat győzött meg a MIÉRT, hogy álljanak a kisebbségi oktatás 
mellé 
2018. szeptember 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Román ifjúsági fórummal közösen tiltakozik a MIÉRT a kisebbségi oktatást érő támadás 

ellen, miután a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Románia Ifjúsági Tanácsának (Consiliul 

Tineretului din România) tagja lett. Balázs Botond, akit a CTR alelnökének választottak meg, 

kifejtette: „sokan felhívták az oktatási miniszter figyelmét arra vonatkozóan, hogy nem 

járható az az út, amelyen két hét alatt változnak a román nyelv és irodalom tanításának 

játékszabályai, úgy, hogy ők sincsenek felkészülve a döntés következményeire”. 

 
Vincze: fontos, hogy az egyének és intézmények éljenek anyanyelvhasználati 
jogaikkal 
2018. szeptember 26. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Unió 24 hivatalos nyelve mellett legalább hatvan kisebbségi és regionális nyelvet 

beszélnek még az Európai Unióban, amelyek semmilyen támogatást vagy védelmet nem 

élveznek. Az anyaország nélküli kisebbségek nyelvei emiatt különösen nehéz helyzetben 

vannak, de az Unió hivatalos nyelvei sincsenek mindenhol kellőképpen megbecsülve – 

mondta Vincze Loránt Brüsszelben, a spanyolországi Navarra Régó kormányzata által az 

Nyelvek Európai Napját megelőző napon szervezett konferencián. 

 

Húsz falugazdászt keresnek Székelyföldön 
2018. szeptember 26. – szekelyhon.ro 

Székelyföldi mezőgazdasági szaktanácsadó hálózat kiépítését támogatja a magyar kormány a 

magyarországi falugazdász-hálózat mintájára – erről még tavaly döntöttek, a finanszírozást 

pedig most rendelték hozzá, osztotta meg a szekelyhon.ro érdeklődésére Becze István, a 

Székely Gazdaszervezetek Egyesületének vezetője. Egyesületük 2010 óta próbál 

együttműködést létrehozni a székelyföldi gazdaegyesületek között, ennek mentén 

fogalmaztak meg egy koncepciót, miszerint közösen szeretnének egy olyan hálózatot 

kiépíteni, ami összefogja a mezőgazdálkodók segítését célzó falugazdászokat. E tervüket 

eljuttatták az agrárminisztériumhoz is, amely jóváhagyott húsz falugazdász állást Hargita, 

Kovászna és Maros megyékben, emellett plusz négyet a Maros megyei Romániai Magyar 

Gazdák Egyesületének, amelyekre szintén közösen keresnek megfelelő szakembert. 

 
Beiktatták Mircea Dușát prefektusi tisztségébe 
2018. szeptember 26. – szekelyhon.ro 

Carmen Dan belügyminiszter jelenlétében kedd délután beiktatták prefektusi tisztségébe 

Mircea Duşát, a védelmi minisztérium volt államtitkárát Marosvásárhelyen. A Lucian Goga 

idén áprilisban történt menesztésével megüresedett Maros megyei prefektusi tisztség 

betöltésére Dușa volt az első számú jelölt, akinek személyével kapcsolatosan nemrég Vasile 

Gliga, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei elnöke is megerősítette, hogy a koalíciós  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102229-roman-fiatalokat-gy-zott-meg-a-miert-hogy-alljanak-a-kisebbsegi-oktatas-melle
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/102229-roman-fiatalokat-gy-zott-meg-a-miert-hogy-alljanak-a-kisebbsegi-oktatas-melle
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/102213-vincze-fontos-hogy-az-egyenek-es-intezmenyek-eljenek-anyanyelvhasznalati-jogaikkal
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/102213-vincze-fontos-hogy-az-egyenek-es-intezmenyek-eljenek-anyanyelvhasznalati-jogaikkal
https://szekelyhon.ro/aktualis/husz-falugazdaszt-keresnek-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/beiktattak-mircea-duat-prefektusi-tisztsegebe
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MOGYE-ügy: szerdán dönt az ellenlépésekről a magyar tagozat 
2018. szeptember 26. – maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának szerda 

esti tanácskozásán dől el, hogy milyen lépéseket terveznek a magyar pedagógusok, miután az 

oktatási minisztérium szentesítette a Petru Maior Egyetem MOGYE általi bekebelezését. A 

két egyetem egyesülését a magyar pedagógusok tiltakozása ellenére hagyta jóvá áprilisban a 

MOGYE szenátusa. A maszol.ro értesülései szerint az elfogadott határozat jogilag támadható, 

mert a szenátus egyik tagja hiányzott az ülésről, és helyette egy kollégája szavazott. A magyar 

tagozat vezetői korábban jelezték, hogy a közigazgatási bírósághoz fordulnak. 

 

Ünnepel a bánsági magyarság 
2018. szeptember 27. – Krónika 

A városban élő valamennyi nemzetiséget meg kívánja szólítani a ma kezdődő, vasárnapig 

tartó Temesvári Magyar Napok, amely első ízben négy naposra bővülve várja a közönséget – 

mondta el a Krónikának Metz Rita szervező. A Várbástya Egyesület szervezte, immár 

harmadízben tartandó magyar napokat első alkalommal nyitják meg a román operában: az 

ünnepi nyitány része a budapesti Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsora. Egyébként szintén 

ma kezdődik az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozat, amely idén tizenegy napig tart. 

 
Regionális munkacsoport: közösen keresnek megoldást a medvekérdésre 
2018. szeptember 27. – MTI, Krónika 

A medve és az ember együttélése rendezésnek elősegítésére hivatott regionális munkacsoport 

megalakítására tett javaslatot Marian Rasaliu, Brassó megye prefektusa egy kedd délután 

tartott brassói fórumon. A kormány területi képviselőjének kezdeményezésére szervezett 

fórumon mintegy nyolcvan önkormányzati vezető, vadásztársulati képviselő és vadvédelmi 

szakember vett részt azzal a céllal, hogy megvitassák a megnövekedett medveállomány által 

gerjesztett problémákat. 

 

Ezek elmentek vadászni 
2018. szeptember 27. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Románia máig képtelen nagyvonalú „győztesként” viselkedni: 

ahelyett, hogy elegánsan hálát adna Erdély bekebelezéséért, és azzal büszkélkedne, amit a 

térség adott, ad a nagy román közösbe, kicsinyes módon inkább rajzok, nyilatkozatok vagy 

éppen petárdák „feldolgozására” fordít elképzelhetetlenül nagy energiákat. Ráadásul a 

legtöbbször még a látszatra sem ad: miközben súlyos vádakkal illet székely diákokat, 

tanárokat, a román hatalom magasról tesz arra, hogy egyes hivatalos centenáriumi 

propagandaanyagaiban maga is egy olyan állam – az egykori Nagy-Románia – térképét 

nyomatja, amely ma nem létezik, és rosszindulatúan nézve sértő lehet egy másik (szintén 

beteges) államhatalomra nézve”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/102210-mogye-ugy-szerdan-dont-az-ellenlepesekr-l-a-magyar-tagozat
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Magyarul is elérhetők lesznek a törvények 
2018. szeptember 26. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és Gál Gábor igazságügyi miniszter egyeztetése 

után kijelenthető, hogy rövidesen a kisebbségek nyelvén is elérhetők lesznek bizonyos 

törvények. A keddi munkamegbeszélés után a kormánybiztos hivatala tájékoztatta 

portálunkat, hogy folyamatosan kerülnek majd fel a szlovák törvénytárba, illetve annak 

elektronikus változatába, a SLOV-LEX-be a kisebbségek nyelvére fordított rendelkezések. 

A kormánybiztos által létrehozott tanácsadó csoportok rövidesen befejezik a kisebbségeket 

érintő törvények szakfordításait. Rövidesen megjelennek majd tehát az elektronikus 

törvénytárban (SLOV-LEX) magyarul, roma nyelven, ukránul és németül a fordítások, 

melyek az eZbierka rendszerén ingyenesen elérhetők lesznek. A fordítások autorizált, 

engedélyezett törvényfordítások lesznek, amelyek lehetővé teszik majd a kisebbségek számára 

a rendelkezések könnyebb használatát. 

 

Anyaországi és felvidéki diákok találkozója 
2018. szeptember 26. – Felvidék Ma 

Az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskolát és a szombathelyi ELTE Bolyai 

János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanintézményét tizennégy éve tartó kapcsolat 

köti össze, melynek keretében minden tanévben több alkalommal találkoznak az iskola 

diákjai és pedagógusai. A „Határtalanul” program keretében érkezett az őszi testvériskolai 

kirándulásra a Bolyai János Gimnázium harminchárom tanulója tanáraik kíséretében, hogy 

ismerkedjenek a Felvidékkel és erősítsék kapcsolatukat a nemzeti összetartozás jegyében.  A 

körútra velük tartott Kukor Ferenc igazgatóhelyettes, és elkísérte őket Hajtman Béla, az 

alsóbodoki tanintézmény igazgatója, valamint tizenegy felvidéki diák is. 

 

Ötmillió eurót oszt el a Kisprojekt Alap 
2018. szeptember 26. – Új Szó 

Győr után Dunaszerdahelyen tartottak sajtótájékoztatót a Rába–Duna–Vág Európai Területi 

Társulás tagjai az ún. Kisprojekt Alap pénzügyi támogatási lehetőségeiről. Ezen részt vettek 

az együttműködésben érintett területek képviselői, Jozef Viskupič, Nagyszombat megye 

elnöke, a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás elnöke, Berényi József megyei alelnök, 

Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke, valamint Ožvald Erzsébet, Pozsony megye alelnöke. A 

2011-ben alakult csoportosulás azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek a határon 

átnyúló együttműködést fejlesztik, például közös konferenciák, tapasztalatcserék szervezése, 

kulturális és természeti örökség megőrzése, közös sportrendezvények szervezése, sportpályák 

kialakítása, önkormányzatok együttműködésének erősítése. Ugyan az alap neve Kisprojekt, 

de több mint 5 millió euróval gazdálkodhat, 20 és 50 ezer euró közti összegekre lehet 

pályázni.  

 

Gúta 750 éves – testvértelepüléseivel közösen ünnepelt a város 
2018. szeptember 26. – Új Szó 
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https://www.bumm.sk/belfold/2018/09/26/magyarul-is-elerhetok-lesznek-a-torvenyek
https://felvidek.ma/2018/09/anyaorszagi-es-felvideki-diakok-talalkozoja/
https://ujszo.com/regio/otmillio-eurot-oszt-el-a-kisprojekt-alap
https://ujszo.com/regio/otmillio-eurot-oszt-el-a-kisprojekt-alap
https://ujszo.com/regio/guta-750-eves-testvertelepuleseivel-kozosen-unnepelt-a-varos
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Üdvözlő- és emléktábla-avatás, testvértelepülési szerződés aláírása, időkapszula elhelyezése, 

könyvbemutató, imázsfilm vetítése, templomi koncert, futás – a programok a város első 

írásos említésének 750. évfordulója alkalmából rendezett hétvégi ünnepségsorozat részei 

voltak.  „Gúta legkorábbi említése 1268-ból származik villa Guta alakban, amikor IV. Béla 

király komáromi várbirtokokat leíró oklevele mint Bogya falu szomszédját, az esztergomi 

érsek birtokát említi” – olvasható Angyal Béla helytörténész könyvében, amely a jubileum 

kapcsán jelent meg. A pénteki ünnepi testületi ülésen jelen voltak Gúta testvértelepüléseinek 

– Mezőberény, Kisbér, Galgaguta, Medgyesegyháza – képviselői; a sor Pitvarossal bővült, 

amellyel évtizedek óta szintén szoros kapcsolatokat ápol Gúta, de csak most írták alá a 

hivatalos együttműködési szerződést. 

 

Tanévnyitó a PTE Egészségtudományi Kar zombori elsőseinek 
2018. szeptember 26. – 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. Idén első ízben levelező szak is indult, mely egyedülálló lehetőség a 

felsőfokú diploma megszerzésére. Sikeres felvételi esetén a hallgatóknak a magyar állam 

állami ösztöndíjat biztosít, amely térítésmentesen vehető igénybe. 

 

Felújítják az I. világháborús emlékművet Bácskossuthfalván 
2018. szeptember 26. – Pannon RTV 

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

támogatásával valósul meg a világégés befejezésének századik évfordulója alkalmából. Az első 

világháborúban több mint 700 bácskossuthfalvi vett részt. A Monográfia Helytörténeti 

Egyesület továbbra is kutat a témával kapcsolatban, emlékkönyv is készül. Az első 

világháborús emlékmű névtábláján 239 áldozat nevét olvashatjuk. Az újabb kutatások 

további hetven személyt azonosítottak. Tehát a bácskossuthfalvi áldozatok száma meghaladja 

a háromszázat. 

 

Zenta: Módszertani kiadvány a mozgás öröméről és arról, ami mögötte van 
2018. szeptember 26. – Vajdaság MA 

Szerdán este tartották meg a zentai BeeHome Közösségi Házban Szécsi Zsolt Öröm mozgás 

című módszertani kiadványának ünnepélyes bemutatóját, amelyen a kötet szerzőjével, Szécsi 

Zsolttal és társszerzőjével, Csányi Tamarával, valamint a kötet CD mellékletét készítő Juhász 

zenekar tagjával, Juhász Gyulával Virág Kiss Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

munkatársa beszélgetett. 

 
Jubilál a Vajdasági Pax Romana 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyito-pte-egeszsegtudomanyi-kar-zombori-elsoseinek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitjak-az-i-vilaghaborus-emlekmuvet-bacskossuthfalvan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22801/Zenta-Modszertani-kiadvany-a-mozgas-oromerol-es-arrol-ami-mogotte-van.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3793/vajdasag_kishegyes/190341/Jubil%C3%A1l-a-Vajdas%C3%A1gi-Pax-Romana.htm
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2018. szeptember 26. – Magyar Szó 

Paskó Csaba plébános, a Vajdasági Pax Romana elnöke ennek kapcsán arról számolt be, hogy 

igen termékeny 25 évet tudhatnak maguk mögött. A szervezet előadásokat, lelki napokat, 

továbbképzéseket és hangversenyeket szervezett, emellett könyvek megjelenése is köthető 

hozzájuk. Az elnök fontosnak tarja kihangsúlyozni, hogy előadásaik gazdagították a délvidéki 

magyar keresztény értékrendet. 

 

Bocskor Andrea: meg kell állítani a kárpátaljai magyarok elleni támadásokat! 
2018. szeptember 26. – MTI, Origo, Magyar Idők, Lokál, fidesz.hu, hirado.hu 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő videóüzenetben tiltakozott a kárpátaljai magyar 

értelmiségiek, újságírók, képviselők és közalkalmazottak elleni önkényes vegzálások ellen és 

felszólította az Európai Parlament és az Európai Bizottság megfelelő testületeit, hogy vegyék 

komolyan az Ukrajnában zajló jogsértéseket és emeljék fel szavukat a kárpátaljai magyar 

közösség védelme érdekében. 2014-ben Ukrajna határozott irányváltást tett és kinyilvánította 

európai és euroatlanti integrációs törekvéseit. Ekkor az Európai Unió és az európai politika 

figyelmének középpontjába került. Az Ukrajna területét ért orosz katonai agresszió politikai 

bizonytalanságot és gazdasági válságot okozott, amit a 2014-es választások után úgy tűnt már 

európai módra és a demokratikus jogállamiság elveit figyelembe véve fognak rendezni. 

Magyarország és a kárpátaljai magyarok is üdvözölték ezt az irányváltást és abban 

reménykedtek, hogy az Ukrajnában élő magyar közösség élete hamarosan jobbra fordul. 

 
Kárpátalja kormányzója: ukrán határőr készítette a felvételt az állampolgári 
eskütételről a beregszászi magyar konzulátuson 
2018. szeptember 26. – MTI, Origo.hu, Magyar Idők, hirado.hu, 888.hu, 24.hu, Körkép, 

Felvidek..ma  

Egy jelenleg is állományban lévő, vélhetően beépített ukrán határőr készítette a rejtett 

kamerás videofelvételt az állampolgársági eskütételről Magyarország beregszászi 

konzulátusán Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója szerint. A megyevezető a 112.ua 

ukrán televíziós csatorna kedd esti műsorában elmondta, hogy a videofelvételt készítő 

hivatásos határőr maga is magyar állampolgársági esküt tett a beregszászi konzulátuson. 

Kérdésre válaszolva nem tartotta kizártnak, hogy a határőr beépített ügynökként megbízást 

teljesített - adta hírül szerdán a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. 

 

Orwelli ukrán politika Kárpátalján 
2018. szeptember 27. – Figyelő – Szőlősi Hunor 

Pont egy éve írta alá Petro Porosenko államfő az ukrán oktatási törvényt, amely jelentősen 

szűkíti a nemzeti kisebbségek, így a kárpátaljai magyarság szerzett jogait. Gyakorlatilag csak 

az elemi iskola 1-4. osztályában engedélyezi a jogszabály a teljes anyanyelvi oktatást. Az ott 

élő magyarok szervezetei azóta hangoztatják aggályaikat, de érdemi előrelépés nem történt. 

Erről és a legújabb magyarellenes megnyilvánulásokról nyilatkozott a Figyelőnek a 
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http://www.origo.hu/itthon/20180926-bocskor-andrea-sajtokozlemenye-meg-kell-allitani-a-karpataljai-magyarok-elleni-tamadasokat.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-beepitett-ukran-hataror-keszitette-a-felvelelt-az-allampolgarsagi-eskutetelrol.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-beepitett-ukran-hataror-keszitette-a-felvelelt-az-allampolgarsagi-eskutetelrol.html
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Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a beregszászi II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektora Ungváron, a második alkalommal megrendezett BercsényiFeszten.  

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. szeptember 27-i számában olvasható.) 

 

Hadgyakorlat miatt vannak csapatmozgások Kárpátalján 
2018. szeptember 26. – MTI, Origo.hu, hirado.hu  

Ukrajna egész területére, így Kárpátaljára is kiterjedő parancsnoki törzsgyakorlatot tartanak 

szeptember 25. és 29. között Kozák szabadság - 2018 fedőnéven az ukrán fegyveres erők 

egységei - közölte szerdán Ungváron a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság 

sajtószolgálata. A jelentés szerint jelenleg a manőverek a nyugati országrész gyakorlóterein 

folynak, ahol a katonák a hegyi terepen végzett műveleteket gyakorolják. A hadgyakorlat fő 

célja a csapatirányítási képességek fejlesztése védelmi és stabilizációs, tervezési, valamint 

ellentámadással kapcsolatos feladatok megoldása során - áll a közleményben. 

 

Ukrán szakértő: a beregszászi magyar konzulok nem sértették meg a 
nemzetközi jogot 
2018. szeptember 26. – MTI, Echo TV, Magyar Idők, hirado.hu, 888.hu  

A beregszászi magyar konzulátus alkalmazottai valójában nem sértették meg a nemzetközi 

jogot - vélekedett Dmitro Tuzsanszkij magyar-ukrán kapcsolatokkal foglalkozó ukrán 

szakértő az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában a külképviseleten készült magyar 

állampolgársági eskütételről kiszivárogtatott videofelvétellel kapcsolatosan, amely újabb 

feszültséget okozott a két ország viszonyában. Pavlo Klimkin külügyminiszter múlt pénteken 

kijelentette, hogy Magyarország hívja vissza a rejtett kamerával készült felvételen szereplő 

konzult, vagy Ukrajna kiutasítja. Az ukrán diplomácia vezetője szerint ugyanis a felvétel 

tanúsága szerint a külképviselet alkalmazottai megsértették a bécsi egyezményt, amely előírja 

a diplomatáknak a fogadó ország törvényeinek betartását. 

 

Ukrán nacionalisták tüntettek a kijevi külügyminisztériumnál a kárpátaljai 
magyar konzul hazahívását követelve 
2018. szeptember 26. – MTI, KárpátHír, Webrádió  

A Nemzeti Hadtest nevű szélsőséges nacionalista ukrán szervezet aktivistái tüntettek szerdán 

Kijevben a külügyminisztérium előtt, követelve a beregszászi magyar konzul hazarendelését. 

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség helyszíni tudósítása szerint mintegy 50-en jelentek 

meg a demonstráción a Nemzeti Hadtest (ukránul Nackorpusz) emblémájával ellátott 

dzsekikben és a szervezet zászlóival. Olekszandr Alforov, a szervezet szóvivője elmondta, hogy 

a múlt héten kiszivárogtatott videofelvételen látottak miatt vonultak a külügyminisztérium 

elé.  

 

Az MMÖNK nagyobb állami támogatást szeretne 
2018. szeptember 27. – Népújság 
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20180926-orszagos-hagyakorlat-miatt-vannak-csapatmozgasok-karpataljan.html
https://www.echotv.hu/hirek/2018/09/26/ukran-szakerto-a-beregszaszi-magyar-konzulok-nem-sertettek-meg-a-nemzetkozi-jogot
https://www.echotv.hu/hirek/2018/09/26/ukran-szakerto-a-beregszaszi-magyar-konzulok-nem-sertettek-meg-a-nemzetkozi-jogot
https://karpathir.com/2018/09/26/ukran-nacionalistak-tuntettek-a-kijevi-kulugyminiszteriumnal-a-karpataljai-magyar-konzul-hazahivasat-kovetelve/
https://karpathir.com/2018/09/26/ukran-nacionalistak-tuntettek-a-kijevi-kulugyminiszteriumnal-a-karpataljai-magyar-konzul-hazahivasat-kovetelve/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5635-az-mm%C3%B6nk-nagyobb-%C3%A1llami-t%C3%A1mogat%C3%A1st-szeretne.html
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A múlt héten Lendván, az MMÖNK székházában tett látogatást Stane Baluh, a szlovén 

kormány Nemzetiségi Hivatalának igazgatója.A zárt ajtók mögötti beszélgetés után a hivatal 

igazgatója, illetve Horváth Ferenc, a csúcsszervezet tanácsának elnöke nyilatkozott 

lapunknak. Stane Baluh igazgató kifejtette, a munkamegbeszélésen elsősorban az MMÖNK 

által készített féléves beszámolókat tekintették át, ennek keretében megbeszélték az állami 

revíziós szervek által tett megjegyzéseket, illetve természetesen a jövő évi tervekről is ejtettek 

szót. 

 

Pozitív vélemény az iskolák nemzetiségi programjairól 
2018. szeptember 26. – Népújság 

Hétfőn tartotta 21. rendes ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

(LKMNÖK) Tanácsa. A terítéken a társalapított oktatási intézmények nemzetiségi 

programjának véleményezése, illetve a társalapított intézmények támogatása volt. Az ülést 

megnyitva Vida Törnar Judit elnök az előző ülések jegyzőkönyveinek megerősítését vezette 

fel, majd első ízben – az oktatási külön törvény módosítása révén – a tanács véleményezte a 

községben tevékenykedő kétnyelvű oktatási intézmények nemzetiségi programjait. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/5636-pozit%C3%ADv-v%C3%A9lem%C3%A9ny-az-iskol%C3%A1k-nemzetis%C3%A9gi-programjair%C3%B3l.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5636-pozit%C3%ADv-v%C3%A9lem%C3%A9ny-az-iskol%C3%A1k-nemzetis%C3%A9gi-programjair%C3%B3l.html

